
Hej alla vårdnadshavare! 
Veckans ramsa hos oss på Knyttarna går så här: ”Masken kryper i 
vårt land, utan öga, utan tand. Staren kommer på visit, maskens 
mamma ropar ”SMIT!””                                                                   
En ramsa som väckte många frågor hos barnen: ”Va, har inte 
maskar ögon? Hur kan den då se var den ska? Har inte maskar 
tänder heller? Hur kan den då äta? Och inga ben, hur kan masken 
krypa?” Så förnämligt att vi hade ett biblioteksbesök i tisdags och 
där fick hjälp av Amanda att hitta en faktabok om just maskar som 
gav svar på alla frågor och mer därtill. T ex att en mask har fem 
hjärtan och att den kryper fram genom små små hårstrån och sitt 
naturliga slem. Det är fantastiskt med böcker! Så roligt att barnen 
ställer frågor, kommer med teorier, kluriga svar och suger i sig 
fakta när de tycker att något är intressant! 
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En annan bok var ”orsak” till ett sidospår vi spann vidare på under veckan då vi läste      
”Totte går till doktorn”. Flera barn kunde relatera till egna erfarenheter av besök hos 
både doktorn och BVC. I detta sammanhang började vi prata om längd då barnen hade 
frågor kring detta: ”Hur lång är jag? 1 meter? Hur långt är det? Hur lång kan man bli? 
Min pappa är jättelång! Kan man bli så lång så man når taket?” Så barnen fick hjälpa 
till att mäta varandra och vi klippte snören lika långa som barnen. Vi känner oss inte 
riktigt färdiga i ämnet så vi fortsätter att jämföra och undersöka begreppet längd 
kommande vecka.   

På senaste tiden har det förekommit att barnen har tagit med sig egna leksaker till 
förskolan, ofta små saker (som t ex Lego) nedsmugglat i fickor och väskor varför vi 
misstänker att ni vårdnadshavare kanske inte har vetskap om detta. Prata gärna med 
ert barn hemma om att de inte ska ta med sig egna leksaker till förskolan som kan gå 
sönder, försvinna, göra kompisar avundsjuka, vara rot till någon slags konflikt och 
skapa logiska tankar hos fler barn att ta med sig saker hemifrån till förskolan för 
kompisen gör det. Tack på förhand!  

Den 21/12 är det skolans sista läsårsdag (förskolan har dock öppet ända fram till den 
23 december) och då tänkte vi i Viken passa på att bjuda in er vårdnadshavare till ett 
julmingel i drop-in-format kl 14:30-16:30 så gör gärna en notering i almanackan redan 
nu. För information är förskolan stängd vecka 52.  

Vecka 42:                                                                                                                              
Veckans tecken: Tråkigt, roligt                                                                                         
Veckans ramsa: ”Igelkotten rund och god”                                                                
Veckans bokvärd: Casper 

 

Nu tar vi snart helg, ha en trevlig och skön sådan! På återseende!  

Hälsningar,  

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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