
 

Härliga höst! 

Den här veckan har vi fortsatt jobba med hösten på olika 
sätt. Vi har samlat naturmaterial att pyssla med, men även 
fyllt på vår naturhörna inomhus med våra fynd! Under 
skräpplockar-promenaden vi var på för några veckor sedan, 
blev det diskussioner om vad vi ska samla i påsen och inte, 
så skräpexperten Kråkan (Mamma Mu´s kompis) kom förbi 
och hjälpte oss att titta närmare på vad som egentligen 
borde finnas i naturen och inte. Vi har lärt oss fakta om 
äpplen och har även kommit fram till att trädet vi följer i 
Hjorthagen är en ”EK”. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

13/12 Luciafirande (utan 
vårdnadshavare) 

21/12 Skolans sista 
läsårsdag. Julmingel med 
drop-in kl.14.30-16.30  

Förskolan stängd v. 52 

Vårterminen börjar 9/1-23



• Onsdagen den 21/12 är det skolans sista läsårsdag (vi på förskolan har dock öppet fram till 23/12) 
och då tänkte vi bjuda in er vårdnadshavare på julmingel i drop-in-format mellan kl.14.30-16.30, då 
vi kommer att bjuda på något att äta och dricka samt att ni får möjlighet att gå runt och titta i våra 
lärmiljöer och kika lite närmare på era barns alster. Boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. 
Lediga barn/15-timmarsbarn är självklart välkomna denna tid.  

• 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, skapa 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! 

• Veckans tecken; Röd, gul, grön, blå 

• Veckans ramsa ”Ett litet äpple hängde på en gren”   

• Veckans boktips kom ifrån Filippa; ”Olle och Bolle handlar”                      

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)
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