
 

Biblioteket är invigt! 
Nu är kapprumsbiblioteket invigt. Till pampig musik klipptes 
det röda bandet, skynket drog bort och barnen fick äntligen 
se vilka böcker som finns att låna med sig hem. Sedan bjöds 
det på  tilltugg i form av clementiner och vindruvor på 
tandpetare. Så nu är ni mer än välkomna att låna hem en bok 
eller två! Information om hur ni lånar/returnerar böcker står i 
den blå lånepärmen, i vilken ni också skriver upp vilken/vilka 
böcker ni lånat samt ert namn och datum för utlåning.  
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

21/11 Barnkonventionens 
dag 

6/12 Finlands 
självständighetsdag 

7/12 Besök i kyrkan 

7/12 Förskolan stänger 
16.30, då fritids tar vid. 

13/12 Luciafirande (utan 
vårdnadshavare) 

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

V. 52 Förskolan stängd 

9/1-23 Vårterminen börjar



• Denna vecka har vi uppmärksammat den ”internationella barnboksveckan” med frågesport och 
pyssel. Vi har pratat om vad en författare är och lärt känna några av de mer välkända 
barnboksförfattarna och deras karaktärer lite närmare.  

• Från och med nästa vecka kommer vi endast att gå på utflykt till Hjorthagen på torsdagarna. Vi 
pausar tisdagens mellis-utflykter en period, då det är kallare väderlek och vi behöver landa inomhus 
efter vilan istället för att gå direkt iväg på utflykt. Kanhända tar vi vissa tisdagar en tur ut till 
Apotekarängen eller Midsommarängen på förmiddagen, men på eftermiddagen är vi på förskolan 
och äter mellis som vanligt. 

• Ett steg i barnens självständighet är att barnen ska öva på att klä på sig själva. Vi har ett bildschema 
på torkskåpet i hallen där barnen själva kan se vilka kläder man behöver sätta på sig för rådande 
väderlek och i vilken ordning de behöver tas på. Vi uppmanar barnen till att prova själva, i andra 
hand be en kompis om hjälp och går det inte, så finns vi såklart där som en hjälpande hand. Ni får 
gärna öva på detta med påklädning även hemma, att ge tid när tid finns så att ert barn få chans att 
öva på att dra upp en dragkedja eller dra ner byxbenen ovanpå stövlarna. Barnen är duktiga på 
detta och klarar mer än de själva tror ibland! 

• OBSERVERA! Fredagen den 2 december stänger förskola och fritids kl. 15.30 pga. personalens 
julfest. 

• Vi påminner om att fylla i länken för julledighet, då sista dag att svara är idag, den 18 november. 
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29 

• Veckans tecken; November, lördag & söndag 

• Veckans ramsa; Det var en gång ett litet troll. 

• Veckans bok hade Emmy denna vecka då vi läste boken ”Bojan och polisbilen” 
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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)

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29


Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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