
Hej alla vårdnadshavare 
Vi lämnar en händelserik vecka efter oss då både FN-dagen 
och Nalle-dagen uppmärksammats. Nästa vecka är det 
höstlov och en del barn och pedagoger kommer att vara 
lediga. Vi kommer därmed att samarbeta mer över 
avdelningarna. Detta gör även att vi kommer att frångå vår 
ordinarie verksamhet och fokusera än mer på att följa 
barnens intressen. Alla måltider äts som vanligt i förskolans 
lilla matsal. 

• Tisdagen den 1/11 kommer stora slottsparkeringen att vara avstängd 
för underhållsarbete. Under tiden som parkeringen är avspärrad, 
behöver ni vårdnadshavare parkera på annat håll i Mariefred alternativt 
cykla eller ta en promenad till förskolan just denna dag. 

• Om det är någon som ännu inte kunnat ta del av sitt barns foton, ber vi 
er kontakta företaget ”Collage foto”. Detta kan ni göra per mail: 
info@collagefoto.se eller genom att ringa: 019-611 10 30. 

• Vi vill påminna om att förskolan stänger redan kl.16.30 onsdagen den 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

9/11 Förskolan stänger 
16.30 

21/11 Barnkonventionens 
dag 

6/12 Finlands 
självständighetsdag 

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



9/11, då vi pedagoger har arbetsplatsträff. De barn som är kvar efter 16.30 går då över till fritids 
(som befinner sig i samma hus, men en trappa upp). 

• I november kommer ni vårdnadshavare som har ”gamla” barn på Mymlorna att erbjudas ett 
utvecklingssamtal, tider kommer. Ni vars barn började på Mymlorna under hösten kommer att bli 
erbjudna tid för samtal under våren, men om någon känner behov av ett samtal innan dess så är det 
bara att säga till, så ordnar vi det så klart! 

• Detta veckobrev gäller för v. 44 och 45, men observera att schemat endast gäller för v. 45 (v. 44 
skickas inget veckobrev ut). 

• Vi vill avslutningsvis berätta att vi under v. 45 kommer att få en ny resurs hos oss i modulen, då vi 
hälsar Elin hjärtligt välkommen! 

• Veckans tecken, veckans ramsa och veckans bok fortsätter vi med igen v. 45!           

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen
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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)


