
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Vintern och snön kom på en snabbvisit i början av veckan men det 
blev bara en kortvarig lycka för barnen då den smälte snabbt igen 
och kvar blev bara det ganska oangenäma slasket. Dagar som 
dessa går torkskåpen på högvarv men det är ändå svårt att hinna 
få allt blött torrt igen till utevistelsen på eftermiddagen. Men som 
vi skrev som en nyhet tidigare i veckan så har vi nu också ordnat 
torkmöjlighet för kläder i vårt pannrum. Några av er har 
hörsammat vår önskan att ta med en namnmärkt galge som vi kan 
använda till att hänga upp kläderna på tork, men fler får gärna 
skicka med en galge nästa vecka. Vems-lådan med kläder fylls 
också på fort när mycket hamnar i torkskåpen med onamnade 
kläder (särskilt strumpor och vantar), så ta gärna en titt i den 
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Händelsekalender 

2/12- Personalens 
julfest, fritids och 
förskolan stänger kl 
15:30 

7/12- Vi besöker 
kyrkan kl 9:00 

21/12- Julmingel 
(drop-in) kl 
14:30-16:30 

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 

I torsdags efter vilan 
gick vi iväg med alla 
vakna barn till slottet 
och inspekterade årets 
julgranar. Barnen gör 
antingen tummen upp 
eller peace-tecknet, 
svårt att se där under 
vantarna…



lådan då och då. En annan sak som vi verkligen vädjar till er vårdnadshavare (extra 
mycket då det är blött ute) är att ni respekterar vår skogräns, både när det gäller er 
själva och era barn i samband med lämning och hämtning. Mattan i skohallen blir 
verkligen dyblöt av blöta skor och stövlar och barnen behöver byta strumpor ytterligare 
gånger då de ska ta sig till och från sin skoplats. Hela gummibandshällor på 
ytterkläderna är nästintill en nödvändighet för att hålla fötter och kläder torra när det 
är slaskigt väder. En sista sak ang kläder: vi har märkt att flera barn gärna vill ha så lite 
kläder som möjligt på sig och går i linne, t-shirts, sommarklänningar osv. Under vintern 
är det dels inte jättevarmt inomhus och dels så fryser de när vi är ute då de är för tunt 
klädda. Så vi uppmanar till att komma klädd till förskolan i kläder som är anpassade 
efter årstiden. Vi vet att många barn är väldigt bestämda med vad de ska ha på sig och 
inte, men ni kan alltid skylla på att ”fröknarna har sagt det” om det kan hjälpa när/om 
protester uppstår! 

Vi efterfrågade också namnmärkta hjälmar till barnen tidigare i veckan. Dessvärre hann 
ju snön smälta bort igen innan vi hann ta oss bort till Apotekarängen men vi räknar 
med att det kommer nya tillfällen. Så antingen kan hjälmarna ligga kvar här på 
förskolan om ni inte har behov av dem hemma eller också får ni hålla lite koll på 
väderleksrapporten och ta med hjälm när det väntas snö och att vi då kan åka i backen 
när tillfälle ges och andan faller på. Det var kanske otydligt men madrasser och 
stjärtlappar tillhandahåller förskolan med men vi är väldigt bestämda med att man 
endast får åka iförd (egen) hjälm, detta för att undvika olyckor och minimera 
skaderisken.  

I söndags inföll Barnkonventionens dag som innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn, antaget av FN:s generalförsamling 1989 och sedan 1 januari 2020 
även lag i Sverige. Vi berörde ämnet på samlingen i måndags då barnen erbjöds att 
pärla ett armband med olikfärgade pärlor som alla symboliserar olika rättigheter 
gällande barn. Våra barn är unga och har generellt än så länge en begränsad världsbild 
men förhoppningsvis kan vi så ett litet frö om att det finns en annan värld och 
verklighet för barn runt om i världen.    

På söndag är det första advent och nästa vecka går vi in i december månad. Luciadagen 
den 13/12 infaller i år på en tisdag och det är bestämt att vi detta år firar Lucia internt 
här på förskolan utan vårdnadshavare. Däremot är ni ju som vi skrivit tidigare 
välkomna till oss på julmingel den 21/12 kl 14:30-16:30 (drop-in). Men tillbaka till 
Lucia: vi kommer att ha en Luciasamling tillsammans med Mymlorna och därför får 
barnen (de som vill naturligtvis) gärna ta med attiraljer/kläder som hör Lucia till, lite 
glitter räcker exempelvis fint men det är som sagt högst frivilligt.   

I tisdags gick vi genom ett vintrigt Mariefred till terminens sista sagostund på 
biblioteket. Faktiskt den allra sista med Amanda som snart ska sluta arbeta här i 
Mariefred. I slutet på januari börjar en ny barnbibliotekarie som heter Anna och vi 
hoppas att vi kan boka upp oss för nya sagostunder under våren.                        

Tilly har varit veckans bokvärd och vi har läst hennes bok ”Du Iz Tak?”, en bok om 
insekter innehållande ett påhittat insektsspråk. Nu tar ”Veckans Bok” en paus och 
återkommer igen när alla är på plats igen 2023(!!).   

Kul förresten att så många av er (eller snarare barnen) varit flitiga med att låna hem 
böcker från vårt nya bibliotek. Heja heja, det är bara att låna på så mycket ni vill!                          

Nu under december månad kommer vi att gå all-in med allt som hör julen till: 
lucköppning, jul- och luciasånger, julpyssel, träna på nya tecken med jultema osv. Vi 
tjuvstartade faktiskt med just julpyssel i veckan men barnen lär hinna producera flera 
saker innan tomten kommer. 
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Till sist en påminnelse ang nästa fredag: Fredagen den 2 december stänger förskola 
och fritids kl. 15.30 pga. personalens julfest. 

Nu önskar vi er alla en trevlig 1:a adventshelg! 

Hälsningar Anna, Jennie, Emelie och Elin  
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