
Hej allesammans, 
Nu har ännu en vecka börjat närma sig sitt slut och vi håller 
tummarna för att det kommer bli ett avslut nu för de här 
förkylningsbacillerna som cirkulerat mellan barnen och 
pedagoger de senaste två veckorna…!! 

Vi har fortsatt med ”min bok”, då de fått svara på lite 
intevjuvfrågor, b la så har de reflekterat över ”vad de ser 
fram emot när de vaknar på morgonen” och ”vad de skulle 
vilja ha för superkraft om de var en superhjälte”, mm… det 
blev en hel del spännande diskussioner och intressanta svar. 

I ”Djuren på djuris” tog de upp känslan ”ledsen”. Några av 
djuren retades med sin kompis som inte kunde uttala ordet 
”kaviar” och som sedan blev ledsen när han blev retad för 
det. Exemplen som de lyfter i programmet har väldigt hög 
igenkänningsfaktor från situationer som uppstår mellan 
barnen på förskolan och det blir väldigt konkret och tydligt 
när de får se det dramatiseras av djuren. Vårt arbete med 
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

v. 44= Höstlov (förskola 
+ fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola 
+ fritids är öppet) 

13.3.2023 = 
Planerings- dag 
(förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är 
öppet) 

6.6.2023 = 
Nationaldagen = 
förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 



normer och värden fortsätter i vanlig ordning framöver och vi kan varmt 
rekommendera er vårdnadshavare att också titta på programmet hemma 
tillsammans med era barn. Ni kan diskutera och reflektera kring de olika känslorna 
och vilket förhållningssätt som är önskvärt att vi ska ha mot varandra i de olika 
situationerna som vi möter i vår vardag. Bifogar länken; 

https://urplay.se/program/218522-djuren-pa-djuris-retas-inte 

En tanke av omtanke vid hämtning av era barn:  

Vill uppmuntra och lära barnen att ta ansvar både för varandra och vår lärmiljö. 
Därför vill vi be er vårdnadshavare att hjälpa oss pedagoger att uppmuntra era barn 

att städa undan några leksaker innan ni beger er hemåt.  

Det är en god början och ett enkelt sätt att fostra våra barn till goda 
världsmedborgare då de lär sig visa både hänsyn och omtanke. 

Vänligen notera: 

• Påminnelse till frukostbarnen. Ifall ert barn behöver äta frukost på förskolan så ber vi er att lämna  
senast vid kl 07.05, så att de lugnt kan äta upp sin frukost innan promenadtåget går upp till 
Campus. 

• Höstlovet - vänligen fyll i länken så vi vet vilka som är behov av omsorg på lovet.                                 
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9 

• Den 5/10, 9/11 och 7/12- Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl 16.30.                               

• Föräldraråds möte 13 oktober kl. 19 i skolans matsal. Vänligen kontakta vår 
föräldrarådsrepresentant Henriikka Tihinen, henriikkatihinen@gmail.com om det är något som ni 
önskar lyfta där. Veckoschema 

• Vi ber er uppmärksamma TISDAGENS-UTFLYKT! Då önskar vi att barnen har med sig en liten 
matsäck ex. frukt/macka samt något att dricka. 

• Vi kommer att börja med smågruppsverksamhet även på eftermiddagarna. Vi ser att det är mycket 
gynnsamt för många av barnen då de b la får möjlighet till mer arbetsro när de inte är lika många 
relationer, ljud och intryck att ta hänsyn till.  

Önskar er alla en fin helg, 

vänligen //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03   

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Fritids: efter kl. 17:00)
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