
Hej alla vårdnadshavare! 
Ibland blir inte veckorna riktigt som man tänkt och planerat. Den 
här veckan har varit en sådan där vi fått tråckla och trixa för att 
täcka upp behoven på förskolan då det har varit många pedagoger 
sjuka men desto fler friska och energiska barn här på plats. Vår 
absoluta prioritering är alltid barnen i första hand och att de ska 
ha det så bra som möjligt när de vistas på förskolan. Så har det 
varit även denna vecka även om vi inte kunnat genomföra allt i 
vår planering. 

I måndags firades FN-dagen och det uppmärksammade vi på 
förskolan genom att titta på en liten film som handlade om 
Barnkonventionen och alla barns rättigheter. Barnen fick också 
välja en teckning som de fick färglägga.                                        
På torsdagen var det ännu mer firande då den Internationella 
Nalledagen gick av stapeln som ni kunnat läsa om på Schoolsoft. 
Idag fredag har barnen varit inne och de som ville fick göra en 
fladdermus då det är många som planerar att fira Halloween i 
helgen, även om den ”riktiga” dagen är först på måndag.  

Kommande vecka är det som bekant höstlov för skolan och även 
många förskolebarn liksom pedagoger är också lediga. Därför 
frångår vi vår vanliga planering kommande vecka, schemat nedan 
gäller alltså för vecka 45 och inget annat. Under höstlovet är vår 
lilla matsal här i Viken öppet som vanligt så vi äter alla våra 
måltider här och inte i stora matsalen vilket ibland brukar vara 
fallet under skollov. 
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I november kommer ni vårdnadshavare som har ”gamla” barn på Knyttarna att erbjudas 
ett utvecklingssamtal, tider kommer. Ni vars barn började på Knyttarna under hösten 
kommer att bli erbjudna tid för samtal under våren men vi vill trycka på att om någon 
känner behov av ett samtal innan dess så är det bara att säga till så ordnar vi det så 
klart! 

Clara har varit veckans bokvärd men vi som kommer att vara här på plats nästa vecka 
får passa på att läsa Claras bok ytterligare några gånger även då.  

Vi vill avslutningsvis berätta att vi under vecka 45 kommer att få en ny resurs hos oss i 
vår modul då vi hälsar Elin hjärtligt välkommen!                                                                                                               

Vecka 45:                                                                                                                              
Veckans tecken: Tupp, höna                                                                                        
Veckans ramsa: ”Här står en tupp”                                                                                                     
Veckans bokvärd: Sören   

Nu önskar vi er en trevlig helg och ett skönt höstlov till er som är lediga nästa vecka! 

Hälsningar,  

Anna, Jennie och Emelie 
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