
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Nu har vi Knyttar precis besökt fotografen i gympasalen och här 
ovan får ni en liten tjuvkik på hur vårt gruppfoto kommer att se ut,  
dock taget innan det fotograferades ”på riktigt” förstås. Det gick 
väldigt bra med fotograferingen och vi ser med spänning fram 
emot resultatet!:-)  

Den gångna veckan har många barn i Viken drabbats av sjukdom, 
framför allt feber och förkylning. Av hänsyn till alla som tillbringar 
sina dagar på förskolan, både barn och vuxna, vädjar vi till er 
vårdnadshavare att hålla sjuka barn hemma tills dess de verkligen 
har tillfrisknat ordentligt och orkar med förskolans verksamhet 
fullt ut. Som vi nämnt tidigare har vi också barn som är extra 
infektionskänsliga vilket man också behöver ha i åtanke. Glöm inte 
heller att både sjuk- och friskanmäla ert barn i samband med 
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Händelsekalender 

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

13/10 - Föräldrarådet 
träffas kl 19 i skolans 
matsal 

V. 44- Höstlov 



sjukdom. Tack för förståelse och samarbete!   

När ni vårdnadshavare behöver ändra vistelsetider för ert barn någon enstaka dag så 
uppskattar vi om ni både noterar ändringen i Schoolsoft samt meddelar oss muntligt 
eller via SMS så vi uppmärksammar ändringen. Glöm inte heller att säga till eller göra 
en notering om någon annan än ni vårdnadshavare lämnar eller hämtar ert barn.   

Eftersom tiden går så fort är det nästan svårt att förstå att höstlovet bara är några 
veckor bort. Här kommer en länk för alla att fylla i gällande ert barns vistelsetider för 
vecka 44: https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9                                              
Observera att alla (även 15- och 20 timmarsbarn) behöver fylla i länken oavsett om 
man planerar ledighet eller ej, det är utifrån svaren på länken som personalens schema 
planeras. Fyll i senast 10 oktober, tack!  

Denna vecka startade med att vi gick på en skräpplockarpromenad i måndags. Barnen 
var verkligen positivt inställda till att hitta och samla sopor som andra slängt ute i 
naturen och tog uppgiften på största allvar, riktiga ”Skräpplockarhjältar” och självklart 
ska sådana belönas med medalj!                                                                                                                          
Nils har varit veckans bokvärd och tillsammans har vi läst en av hans favoritböcker, 
nämligen ”Gurras grävskopa”. Vem som är nästa veckas bokvärd kan ni se precis här 
nedanför. 

Vecka 39:                                                                                                                                                                                                                                
Veckans tecken: Hungrig, Törstig                                                                                                 
Veckans ramsa: ”En tumme tittar upp”                                                                                                      
Veckans bokvärd: Stella 
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Hungrig Törstig

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


                                                                                             

Nu återstår bara att önska er alla en frisk och skön helg! 

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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