
 

Härliga höstdagar 
Till skillnad från förra veckan som var väldigt blöt, har vi 
denna vecka fått njuta av solen och det något varmare 
vädret. Denna vecka har det varit en del sjuka barn både hos  
Mymlor och Knyttar. Feber och förkylningar är det som 
verkar cirkulera just nu. 

• Den här veckan började vi med att ta en skräpplockarpromenad i 
närområdet. Det blev samtal om vad som hör till naturen och inte. I 
torsdags förevigades vi på foto i skolans gympahall. Barnen var 
jätteduktiga och nu väntar vi spänt på att få se resultatet! 

• 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 hämtade vi är. Vi har 
alltid med vår telefon, så ser ni inte direkt var vi är, ring, så guidar vi er 
rätt! 

• Det börjar närma sig höstlov (v. 44) och vi ber er därför att fylla i 
nedanstående länk, så att vi ser hur många barn som kommer att vara 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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



på plats under höstlovet: https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9 . Länken behöver fyllas i oavsett 
om man har behov av omsorg eller inte, då det är via svaren på länken vi planerar 
personaltäckningen för höstlovet. Fyll i senast 10 oktober, tack! 

• Nästa vecka kommer vi att dra igång projektet med ”Veckans bok”. Ni kommer att få hem en lapp 
när det är just ert barns tur. På lappen kommer det att stå vad vi vill att ni ska tänka på vid val av 
bok. Boken kommer ni att få lämna på tisdagen och vi lånar den gärna till på fredagen så att vi 
hinner läsa den vid olika tillfällen under veckan. 

• Nu är alla lappar för inskolningssamtalen utdelade på era barns platser i kapphallen och nästa vecka 
har vi de sista samtalen. Om någon av er ”gamla” Mymlor vill ha ett samtal, meddela oss, så bokar 
vi en tid! 

• Veckans tecken; Tack, varsågod 

• Veckans ramsa ”Igelkotten rund och go”                          

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Maria
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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)

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
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