
 

Fjärilar 
Hej där hemma och tack för ytterligare en fin vecka 
tillsammans med era fantastiska barn! Denna vecka har vi 
skapat fjärilar, vi har övat vår finmotorik i ateljén med hjälp 
av både trolldeg och ritmallar. Utflykten denna vecka gick till 
Hjorthagen där vi lekte, åt vår matsäck och hade turen att se 
hjortarna på avstånd! 

• Denna vecka gick höstens föräldramöte av stapeln, roligt att så många 
hade möjlighet att närvara! Vi kommer att skicka med presentationen 
från föräldramötet på Schoolsoft denna vecka, så att ni som inte var 
där, kan läsa igenom all information. Har ni frågor är ni som vanligt 
hjärtligt välkomna att fråga oss vid tillfälle! Under mötet kom rektor 
Annika Bärnlund in och presenterade sig. Hon berättade om läroplanen 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7/9 Föräldramöte 
kl.17.30-18.30 i Viken 

22/9 Fotografering 

13/10 Föräldraråd kl. 
19.00 i skolans matsal 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



som bygger på de stora områdena ”Omsorg”, ”Utveckling” och ”lärande”. I och med revideringen 
som gjordes 2018 har utveckling och lärande fått allt mer plats i läroplanen, men Annika ville belysa 
den ack så viktiga omsorgen, som ligger som grund för att utveckling och lärande ska kunna ske. Att 
vi pedagoger tar oss tid att lyssna och se när barnen vill berätta och visa och att vi finns som en 
trygg famn att landa i när man behöver lite extra närhet om dagarna. 

• Den 26/9 har skolan planeringsdag och är därmed stängd. Förskolan och fritids håller öppet. 
Vänligen fyll i på Schoolsoft om ni vet med er att ert barn kommer att vara ledigt denna dag. 

• Ta gärna för vana att gå in till ert barns plats i hallen när ni lämnar/hämtar och se över ifall något 
behöver fyllas på/tas hem för tvätt eller om det ligger någon lapp i ert barns korg som ni behöver ta 
med er hem. Kom ihåg att ta hem barnets drickaflaska för disk och vilopåsen för tvätt med jämna 
mellanrum! 

• Nu har alla i den första inskolningsomgången haft sina samtal och ni som ännu inte haft, får hålla 
utkik på era barns platser i hallen, där ni kommer att finna blanketter som ska fyllas i inför samtalet.  

• Nästa vecka kommer vi att gå på en eftermiddagsutflykt till Kyrkoruinen på tisdag då vi tar med oss 
mellis från förskolan och äter ute i det gröna. Vi går från förskolan ca kl. 12.30 och beräknas vara 
åter senast 14.30. Ni som går hem innan 14.30 får möta upp oss vid kyrkoruinen och hämta under 
utflykten. På torsdagen går vi på utflykt under förmiddagen till Hjorthagen och då får ni gärna 
skicka med en frukt/vatten/sittunderlag till ert barn. 

• Veckans tecken; Träd, Hjort 

• Veckans ramsa ”Pelle Plutt”                              

Trevlig helg! 
Malin, Josephine och Lisen
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)
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