
Hej allesammans,  
Nu Full fart in i november… och veckan har gett oss nya 
upplevelser och möjligheter.  

Efter ett litet uppehåll med ”djuren på djuris”, så tyckte vi att 
det var dags för en ”känsla” igen och i veckan har vi arbetat 
med känslan ”rädd”, passande nog efter alla spökerier efter 
Halloween… 

Så, hur kan vi vuxna hjälpa barnen att förstå och bemästra 
sin rädsla? Även om 4-5-åringen redan är stor på många sätt 
så är de fortfarande små i den stora världen. Att gå på en 
förskola kan vara spännande, men man kan också bli blyg 
och kanske lite rädd i nya situationer. Ofta börjar rädslan för 
mörker och mardrömmar vid 3-4 års ålder när barnets 
fantasi utvecklas Det är då viktigt att möta rädslan med 
respekt och hjälpa barnet att hantera den. Det är viktigt att 
varje barn vänjer sig vid nya saker i sin egen takt och att vi 
vuxna accepterar barnets rädda sida.  
I en samling fick barnen berätta för varandra vad de är rädda 
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

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

13.3.2023 = 
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 



för och beskriva hur känslan känns i kroppen, t ex hjärtat klappar hårt, en klump i 
magen. De har också fått rita i ”min bok”, något som de är rädda för och det blev en 
hel del spindlar, monster, och mörker. Vi har också målat de sista saltdegssakerna, 
så nu finns det smarriga saker till försäljning i vår kiosk! 

Behov av omsorg inför jul 
Vänligen fyll i länken. Senast den 18 november behöver vi ha in ditt svar tack.  
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29 

Skolfoto 
Om man inte fått inbjudan till att ta del av skolfotograferingen så är det bra att vara i kontakt 
med kundtjänsten (meddela då elevens namn, klass och skola). 

Colloga Kundtjänst 
Måndag - Fredag kl 09.00 - 11.30 | Lunch 11.30 - 13.00 
13.00 - 15.00 
Tlf: 019-6111030 
E-mail: info@collagefoto.se 

Inför nästa vecka: 

Nästa vecka så firar vi Barnboksveckan och det tänkte vi uppmärksamma genom att fira 
Alfons Åberg som fyller 50 år i år. Vi kommer dagligen erbjuda högläsning och 
boksamtal ur Alfons böcker samt att de får ta del av olika aktiviteter inom skapande, 
musik, rörelse och språk.  

Flera barn önskar att gå på utflykt till kyrkoruinen , så därför har vi valt att tisdagens 
utflykt bär av dit. 

Vänligen notera: 

• Onsdagen den  7/12- Förskolan har APT och sammanslagning med fritids          
kl. 16.30.  

• TISDAGENS-UTFLYKT- vi fortsätter som tidigare med en liten matsäck till tisdagens 
utflykt, tack :) 

Önskar er alla en fin helg, 

Väl mött, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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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 (Fritids: efter kl. 17:00)
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