
 

Hej allesammans,  
Nu under veckan så har vi uppmärksammat barnboksveckan 
och vi har arbetat tematiskt med Alfons Åberg som fyller 50 
år i år!! Vi har haft högläsning och tittat på bildspel ur olika 
Alfons böcker och barnen fått använda sin kreativitet och 
gjort egna bokmärken som de dekorerat med färg, paljetter, 
glitter och alfons-bilder. Vi har gått en tipspromenad då det 
även visade sig att flera av barnen hade imponerande 
kunskaper utifrån sagorna! Färglagt Alfons figurer, lyssnat 
och dansat till på Alfons- låten … och nu känns det som att vi 
fått en riktig boost av vår kära Alfons. 

Vi har också uppmärksammat världsdiabetesdagen och vi 
samtalade om att det har varit en gala och insamling av 
pengar som ska användas till forskning och ”vad är 
forskning”…? Vi pratade om Nikkis pump och att den har 
forskare gjort för att hjälpa henne så att hon inte behöver ta 
sprutor varje dag. Heja forskningen! Som gör livet lättare för 
alla med diabetes!!  
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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 



Barnen har också fått tagit del av en skapande uppgift tillsammans med vår student 
Jenny, då de turats om att vara i ateljén och skapat regnbågar. De kommer också att 
ha samtal kring bilduppgiften då den kopplas till vårt värdegrundsarbete. Alla 
färger och barn är lika viktiga, Vad händer om vi tar bort en färg eller barn, blir 
regnbågen eller gruppen komplett då…?? 

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

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: 

Som tradition så kommer Campus uppträda med Luciatåg för högstadieeleverna. Därför 
kommer vi att börja öva på luciasånger nästa vecka inför uppträdandet. Mer 
information kommer senare.  

Vi fortsätter att arbeta med barnsboktema utifrån Alfons böcker. Vi såga att det fanns 
ett stort intresse hos barnen och vi vill därför avsätta lite mer tid för det. 

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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