
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Så har ännu en vecka passerat på förskolan och det märks 
verkligen att hösten är här på riktigt med väldigt varierande väder 
och temperaturer. I tisdags hade vi brandövning på hela skolan 
och förskolan. Vi hade förberett barnen på vad som skulle hända 
och vad vi skulle göra och var ute på gården när larmet gick. 
Själva utrymningsövningen gick lugnt till men samtidigt öppnade 
sig himlen och ja, ALLT blev genomblött. Så, på förekommen 
anledning ber vi er vårdnadshavare att kolla så att ert barn har allt 
som behövs i klädväg: regnkläder, stövlar, överdragsbyxor, 
fleecetröja, galonvantar, extrakläder… Listan kan göras lång men 
vi tipsar om att ni tar en skärmdump på klädlistan som finns på 
väggen vid barnens kapphall och checkar av så att allt verkligen 
finns här på förskolan. Det är också viktigt att ni vårdnadshavare 
går in i kapphallen vid hämtning och/eller lämning och kollar 
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Händelsekalender 

23/9 - Fotografering 

26/9 - Skolan har 
studiedag (förskolan 
är öppen som vanligt) 

13/10 - Föräldrarådet 
träffas kl 19 i skolans 
matsal 

V. 44- Höstlov 



torkskåp och tar med er kläder som behöver tas med hem och fyller på med nytt. Vi är 
ute i alla sorters väder och det är enbart för era barns skull som vi önskar ordning och 
reda med kläder då utevistelsen blir så mycket roligare och bättre om barnen kan hålla 
sig torra och varma. En sista sak om kläder: vi vill gärna uppmuntra er att, när tiden 
finns, låta era barn träna själva på att klä på sig, försöka vränga kläder rätt som är ut 
och in, träna på att försöka få upp dragkedjor, dra galonisar över stövlar osv. Vi arbetar 
dagligen med detta på förskolan i syfte att göra barnen mer självständiga och det vore 
toppen om också ni hemma arbetar mot samma mål.  

Förutom ösregn så har veckan innehållit utflykter till den s.k Hopplekparken (vid gamla 
Strandrestaurangen, även kallad Baderskan) såväl som Kyrkoruinen. Vilka framsteg 
barnen har gjort på kort tid när det gäller själva promenaden till och från våra utflykter. 
Det börjar mer och mer likna ett led, de håller sin tilldelade gå-kompis i handen och 
konverserar med varandra. Vi behöver påminna om att ha blicken framåt och hålla ett 
bra tempo i förhållande till framförvarande barn ibland men som sagt, oj, vilken 
utveckling! En del innelek har det också blivit under veckan, i torsdags delade vi in 
barnen i smågrupper och hade stationsverksamhet inne då olika förmågor och 
färdigheter utövades.  

Kommande vecka startar vi upp vårt ”Veckans Bok”-projekt. Vi kommer att skriva här i 
veckobrevet vem som är bokvärd kommande vecka och barnet i fråga får också post att 
ta hem och läsa tillsammans med er vårdnadshavare innan han/hon väljer ut en bok att 
ta med till förskolan. Vår ambition är att hinna läsa boken två gånger under veckan 
men också hinna prata om boken tillsammans. I slutet på veckan tar vi en bild på både 
bok och barn och sätter upp i hallen som så småningom kommer bli en hel vägg av 
boktips, fantastiskt, eller hur? 

I morgon lördag den 17 september är det ”Håll Sverige rent-dagen”. Då är ju vi som 
bekant lediga men på måndag tänker vi dra vårt lilla strå till stacken och gå på 
skräpplockarpromenad tillsammans. Barnen får gärna ha med sig handskar eller vantar 
om det finns hemma som de kan ha på händerna. Man vet aldrig vilka fynd man 
hittar… 

Vi påminner om att det nästa fredag äntligen är dags för fotografering för oss på 
Knyttarna. Ni som är lediga den dagen är självklart välkomna under 
fotograferingstiden, alla behöver vara på plats 08:45. Om ni inte redan gjort det så 
kolla att era kontaktuppgifter på Schoolsoft stämmer så att fotona hamnar rätt när de 
väl är klara.  
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Vecka 38:                                                                                                                                                                                                                                
Veckans tecken: Kompis, Snäll                                                                                                 
Veckans ramsa: ”Åtta ben har Spindelmor”                                                                                                      
Veckans bokvärd: Nils 

 

                Kompis                                                              Snäll 

                                                   

Vi önskar er en fin helg! 

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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