
 

Hjortar eller älgar? 
Liksom förra veckan blev det ett besök till Hjorthagen även 
denna vecka. Vid båda tillfällena har vi haft turen att få se 
hjortarna på relativt nära håll. Det har varit lite diskussioner 
om huruvida det är hjortar eller älgar vi står och tittar på, så 
det är något som vi kommer vi att titta närmare på! 

• Nästa vecka kommer vi att gå på en eftermiddagsutflykt till Slottet och 
ta med oss mellis från förskolan (se mer info på schemat på Schoolsoft).  
Ni som hämtar era barn tidigare än 14.30 får hämta under utflykten 
alternativt på vägen tillbaka. Vi har alltid med vår telefon, så ser ni inte 
direkt var vi är, ring, så guidar vi er rätt! 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

22/9 Fotografering. Var på 
plats kl. 8.45! 

26/9 Skolan har 
planeringsdag. Förskolan 
och fritids är öppet. 

4/10 Biblioteksbesök 

5/10 Förskolan stänger 
16.30 

13/10 Föräldraråd kl. 
19.00 i skolans matsal 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



• I och med att vi kommer att fotograferas på torsdag nästa vecka, kommer ni inte att behöva skicka 
med någon matsäck till ert barn. På torsdagen vill vi att ert barn är på plats på förskolan senast kl. 
8.45 för att alla barn ska hinna landa innan vi samlar ihop oss och går mot fotografen. Kontrollera 
att era uppgifter på Schoolsoft stämmer, så att fotografierna hittar hem till er när de är klara! 

• Vi fortsätter med inskolningssamtalen. Håll utkik på ert barns plats i kapphallen, så kommer där 
snart en tid för er som ännu inte haft något samtal! 

• Veckans tecken; Äta, Dricka 

• 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)


	Viktiga datum:
	Hjortar eller älgar?
	Liksom förra veckan blev det ett besök till Hjorthagen även denna vecka. Vid båda tillfällena har vi haft turen att få se hjortarna på relativt nära håll. Det har varit lite diskussioner om huruvida det är hjortar eller älgar vi står och tittar på, så det är något som vi kommer vi att titta närmare på!
	Aktuella telefonnummer:
	Trevlig helg!
	Malin, Josephine och Lisen

