
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Så lider ännu en vecka mot sitt slut, en intensiv och händelserik 
sådan. I tisdags hade vi inneverksamhet i smågrupper med 
stationer. Vi erbjöd språklek med meningsuppbyggnad, att träna 
saxgrepp och klippa efter linjer samt använda och lyssna på 
instrument, i detta fall rytmägg och maracas.  

Onsdagen bjöd på en förmiddagsutflykt till slottet där vi efter 
fruktstunden hade en aktivitet som tränade både uppmärksamhet 
och minne. Mellan en start- och målmarkering hade vi på marken 
placerat ut tio föremål som inte på något sätt hörde hemma där. 
Ett barn i taget fick (under tystnad) gå sträckan och försöka se och 
uppmärksamma de olika föremålen och sedan försöka komma ihåg 
vad de sett. Tillsammans lyckades barnen ringa in nio av tio objekt 
så nästan full pott! 
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Händelsekalender 

13/10 - Föräldrarådet 
träffas kl 19 i skolans 
matsal 

V. 44- Höstlov 



På torsdagen hade vi återigen inneverksamhet. Vi fortsatte med att träna på saxgreppet 
och att klippa med lite varierande svårighetsgrad. Språkleken bestod av 
bokstavsdomino samt att försöka hitta bokstäverna i sitt namn. I ateljén använde vi oss 
av ett nytt material, nämligen lera som vi tillsammans med kastanjer använde för att 
göra sniglar, eller snäckor som ju är den korrekta benämningen. Om ni undrar vad 
bilden ovan föreställer så vet ni nu :-). Det var dock inte alla som valde att göra 
snäckor, just nu ligger t ex en kastanjekrokodil på tork bland alla snäckor. Vi ska sedan 
när leran torkat måla barnens skapelser innan de får följa med hem och pryda sin plats 
hemmavid.  

Efter vilan gick vi till vårt ”stamställe” på torsdagar dvs Kyrkoruinen. På samlingen på 
plats pratade vi om årstider (vilket lätt blandas ihop med veckodagar, rådande väderlek 
och månader) och konstaterade till slut att det nu råder höst. Vi tittade runt vilka olika 
färger träden har och därefter samlade och färgsorterade vi löv. Vi hade olikfärgade 
cirklar i kartong med grillpinnar fastsatta där barnen kunde trä på sina löv. Vi kunde 
konstatera att det (i alla fall vid Kyrkoruinen) fanns flest gula löv men att det i övrigt 
var dött lopp mellan orangea, röda, bruna och gröna löv. När vi var uppe vid 
Kyrkoruinen kom en trevlig dam och hälsade på oss, höll upp sin påse och frågade 
barnen om de visste vad det var hon plockade. Jajamänsan, det hade våra Knyttar full 
koll på: nypon och av dem kan man koka nyponsoppa! Damen blev väldigt imponerad! 
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Stella har varit veckans bokvärd och tillsammans har vi läst hennes bidrag till vårt 
läsprojekt ”Veckans Bok”, nämligen ”Gretas magiska enhörning”.  

Ni som ännu inte fyllt i länken inför höstlovet får här en ny chans, observera att alla 
behöver besvara länken och behovet av omsorg för vecka 44 senast 10 oktober:                                                       
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9                                                                                                                                                                        

Många barn blir väldigt törstiga på våra torsdagsutflykter, därför vore det toppen om 
alla kan ha sin ryggsäck och vattenflaska på plats på förskolan även dessa dagar. Dock 
ingen egen frukt i väskan (det tas bara med hemifrån på onsdagar) eftersom vi har 
både mellis och frukt med oss från förskolan. Vi påminner om att ni tar hem 
vattenflaskorna för disk när ni tar helg så att de är fräscha och rena igen när en ny 
vecka tar vid.  

Kommande onsdag, den 5 oktober, har vi på förskolan arbetsplatsträff och då 
sammanstrålar förskolan med fritids redan kl 16:30 (i vanliga fall sker detta kl 17) så ni 
som har hämtning efter 16:30 hittar era barn på fritids en trappa upp här i Vikenhuset.  

Vecka 40:                                                                                                                                                                                                                                
Veckans tecken: Glad, Ledsen                                                                                               
Veckans ramsa: ”Hund och katt och råtta”                                                                                                      
Veckans bokvärd: Gustav 

                                                                                             

Nu tar vi bokslut på denna vecka och önskar er alla en trevlig helg!                                 
Hälsningar,                                                                                                                        
Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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