
Hej allesammans, 
Ännu en vecka har rusat förbi… och vi är väldigt glada för 
de härliga stunderna vi får tillsammans med era fina barn. 
De är så otroligt tacksamma och nyfikna att prova på de 
olika aktiviteter och lekar som vi erbjuder dem.  

Vi har arbetat ganska aktivt med att introducera de olika 
lekmiljöerna och hur vi förhåller oss till dem och de olika 
material som erbjuds. Alla barnen har nu fått tid att vara i 
ateljén där vi erbjudit olika typer av skapande, måla, rita 
med färg/ tuschpennor och pärla pärlplattor, armband och 
halsband är något som intresserar många barn just nu. 

Rörelse i någon form är något som erbjuds dagligen. Det är 
inte bara i lekarna , utan också när vi går till Blåbärsskogen- 
där de gärna vill utmana sig och klättra över stock och sten. I 
måndags var vi också i Lottenlund som är en plats där de 
också för rörasig och utmanas motoriskt. Utöver det så har vi 
haft planerad rörelse, både inne och utomhus. 

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

7.9 Föräldramöte 

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 



Viktiga datum att notera: 

• Höstens föräldramöte- Varmt välkomna upp till Campus den 7 septemer kl 18.30. Vi ses i 
Hattifnattarnas hemvist.  

• Det är snart dags för skolfotografering och Hattifnattarna kommer att fotograferas onsdag den 
21/9 klockan 9.50-10.35. Det kommer tas enskilda foton på barnen samt en gruppbild. OBS! 
Kontrollera och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna på SchoolSoft så att fotografierna hittar 
rätt när de väl är redo att skickas hem! 

• Datum då förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl 16.30:                                      
7/9, 5/10, 9/11 och 7/12. 

• Vi har tre biblioteksbesök inplanerat då vi beger oss till biblioteket för sagostund och lånar böcker. 
Vi ska vara på plats kl 9.30 och ber er därför vara på förskolan senast kl 9.00 den dagen.         
7/9- gulagruppen, 8/9- rödagruppen och 14/9- blåagruppen. 

• Håll utkik efter uppstartssamtal på schoolsoft, där kommer vi erbjuda er tider. Under våren 
kommer vi senare framöver ha ett utvecklingssamtal. 

Veckoschemat 

• Vi ber er uppmärksamma TISDAGENS-UTFLYKT! Då önskar vi att barnen har med sig en liten 
matsäck ex. frukt/macka samt något att dricka (OBS! Sockerfri matsäck samt inga spår av nötter). 
Packa allt i en ryggsäck som barnet med enkelhet kan bära själv. 

• OBS- veckoschemat publiceras bara på schoolsoft och inte på hemsidan. 

Nu önskar vi er alla en riktigt trevlig helg,  

vänligen  

//Anna, Patricia, Elin och Ida 
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Veckoschema för v.36  

OBS! Veckoschemat finns på schoolsoft 

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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