
Hej alla vårdnadshavare, 
Vilken härlig vecka, full fart och en massa roliga aktiviteter!   
I tisdags bar det iväg på vår första skogsutflykt till 
Blåbärsskogen. Vi fick en fantastisk stund tillsammmans och 
det var uppskattat av oss alla.  

I våra färggrupper har vi erbjudit undervisning i 
smågrupper. Vi har introducerat ”Djuren på Djuris” och 
tanken är att vi kommer arbeta tematisk med detta 
arbetsmaterial. ”I en glänta i skogen ligger förskolan Djuris. 
Här går kompisarna Ull, Satsumas, Flöjt och Fiolin. De har 
roligt tillsammans – men vänskap kan också vara svårt. Hur 
blir man egentligen en bra kompis?” Varje avsnitt lyfter en 
vanlig situation på förskolan – samt kompisgängets tankar 
kring hur den uppstod och hur den kan lösas. Serien är 
kopplad till förskolans värdegrund och uppdrag, och riktar 
sig till de äldre barnen på förskolan. Programmen syftar till 
att stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att 
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

7.9 Föräldramöte 

v. 44= Höstlov (förskola 
+ fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola 
+ fritids är öppet) 

13.3.2023 = 
Planerings- dag 
(förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är 
öppet) 

6.6.2023 = 
Nationaldagen = 
förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 



hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus ligger på respekt 
för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är. Genom att ta avstamp 
i lek och i vardagliga situationer behandlas ämnen som är viktiga för att utveckla 
kamratskap och empati. Klicka på länken om ni själva vill titta på programmet. 

https://urplay.se/serie/218528-djuren-pa-djuris 

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 
eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 
förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 
Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 7/9, 5/10, 9/11 och 7/12.  

• Vi vill påminna er om att MÄRKA BARNENS KLÄDER. Det underlättar för oss , då det tar väldigt 
mycket tid leta efter vem de tillhör. Den tiden vill vi lägga på era barn istället :)  

• Höstens föräldramöte kommer anordnas torsdagen den 7 septemer kl 18.30. Varmt välkomna upp 
till Campus då.  

• Till Er kännedom kommer vi under september att erbjuda s.k. uppstartssamtal angående Ert barns 
utveckling och lärande , mer information samt inbjudan kommer senare. Under våren kommer vi ha 
ett utvecklinggssamtal.  

• När Ni skickar meddelanden på SchoolSoft, välj alla tre pedagoger i arbetslaget som mottagare så 
att infon med säkerhet kommer fram, annars finns risken att meddelandet når en pedagog som inte 
är på plats den dagen — tack!  

• Det är snart dags för skolfotografering och Hattifnattarna kommer att fotograferas onsdag den 
21/8 klockan 9.50-10.35. Det kommer tas enskilda foton på barnen samt en gruppbild. OBS! 
Kontrollera och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna på SchoolSoft så att fotografierna hittar 
rätt när de väl är redo att skickas hem! 

• OBS- veckoschemat publiceras bara på schoolsoft och inte på hemsidan. 

Info kring veckoschemat 
• Vi ber er uppmärksamma TISDAGENS-UTFLYKT! Då önskar vi att barnen har med sig en liten 

matsäck ex. frukt/macka samt något att dricka (OBS! Sockerfri matsäck samt inga spår av nötter). 
Packa allt i en ryggsäck som barnet med enkelhet kan bära själv. 

•

Med önskan om en skön helg, 
//Anna, Patricia och Elin 
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Veckoschema för v.35  
OBS! Detta finner ni på schoolsoft 

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03   

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Fritids: efter kl. 17:00)
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