
 Hejsan alla vårdnadshavare! 

”Svampen har en hatt och en fot…” Ja, det stämmer. Svampens 
”kropp” kallas för fot. Tänk så konstigt det skulle vara ifall 
svampens fot såg ut som vår med fem tår. Under ateljéstunden 
pysslade vi egna svampar som snart kommer pryda 
Mumintrollens lilla svampskog.  
Det var en kall torsdagsmorgon när vi skulle ha vår utflyktsdag. 
Värmen fick vi snabbt upp genom att leka och utforska i 
Hjorthagen. På bilden ovanför kan ni se vad vi tillsammans 
skapade. Ser Ni vilket ord det föreställer? :) 

• Måndag 24/10 FN- dagen- På måndag den 24/10 är det FN-dagen och 
det kommer vi uppmärksamma på förskolan. Vårt ansvar är att barnen 
får veta sina rättigheter och kan använda dem. Från och med första 
januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige.  

VECKOBREV 
Mumintroll 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

13.3.2022 = 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



• Nästa vecka är vi inne på slutet av Oktober och Halloween närmar sig. Under torsdagen 27.10 
tänker vi fira Halloween med en maskerad och lite program. Maskeraden är naturligtvis frivillig och 
ifall man inte vill är det inget måste att klä ut sig. Tänk gärna på att en del barn kan uppleva det lite 
läskigt, så ha det i åtanke vid val av klädsel. OBS! Inga ansiktsmasker, då flera barn kan uppleva det 
obehagligt att inte kunna se ansiktet. 

• Nallebjörnens dag- På torsdag är det också internationella Nallebjörnens dag, därför får barnen 
gärna ta med sig en nallebjörn (eller annat gosedjur). Vi vill gärna uppmärksamma denna dag då 
nallen ofta betyder trygghet och det brukar bli betydelsefullt för barnen att få ta med ett eget 
gosedjur hemifrån. Vi kommer att ha en ”Nallesamling”, där barnen får berätta om deras nallar/
gosedjur och vad den betyder för dem. 

• Slutligen vill vi uppmärksamma er på att det har varit många fall av magsjuka, därför ber 
vi er att gärna ta hem barnens sovpåsar och tvätta nu under helgen, tack. 

   

     Från tidigare veckobrev 

• I hallen vid skåpen finns en låda med ”kläder som saknar ägare”. I den kan man kolla ifall något 
plagg skulle saknas. Det kan även finnas kläder i torkskåpen, som finns på vänster sida då man 
kommer in i hallen. Vi vill påminna om att namnmärka kläder, så att de inte kommer bort och så 
att vi lättare vet till vem plaggen tillhör. 

• 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. 

• Till Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 
eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 
förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 
Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 9/11 och 7/12.  

Vi önskar er alla en trevlig helg!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 
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Veckans schema vecka 43 

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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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