
Hej allesammans,  
Den här veckan har vi fortsatt vårt arbete med barnböcker, 
läst sagor och gjort egna sagor, då de ritat och hittat på en 
historia vad deras saga ska handla om med en början ”det 
var en gång”… Vi har också introducerat ett bildstöd som de 
kan fästa på våra skärmväggar på olika ”figurer , miljöer och 
saker” som de kan göra egna sagor med. 

På våra rörelsestunder har vi b la gjort en rörelsesaga som 
heter ”I djungeln” . Den stimulerar fantasin och som barnen 
genom fysisk rörelse får uppleva med sin kropp. De är 
fantastiskt duktiga på att lyssna, följa instruktioner och göra 
de olika rörelserna! Sagan skapar även en stund av lugn då 
den hämtar inspiration från yoga. 

Det blev tvära kast i väderleken och det har varit både blött 
och lerigt. Ta gärna en extra titt i barnens skåp så att det 
finns extra kläder. Vi kan gärna hjälpa till med att påminna er 
på schoolsoft när vi ser att de tar sista plagget och det är bra 
om ni tar för vana att läsa där dagligen.  
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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 



När barnen leker så vill de gärna utforska vattnen, sand och lera. Det innebär att 
deras kläder kan bli väldigt geggiga och galonisar är då bra eftersom de går att 
skölja av innan vi går in och då behöver vi inte dra in lika mycket smuts i hallarna 
och torkskåpen. Vi håller efter det blöta vid avklädning genom att rulla ut trasmattor 
vid entrén.  

Ta gärna med inneskor som barnen kan använda på förskolan. 

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

Julfirande den 13/12 
Tisdagen den 13 december så firar vi lucia på förskolan. På förmiddagen så kommer vi 
enligt tradition att sjunga luciasånger för högstadiet. På eftermiddagen så är ni 
vårdnadshavare varmt välkomna på drop-in vernissage från kl 14, då ni kommer att 
få ta del av barnens alster samt fika tillsammans med era barn.  

Vänligen notera: 

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

Inför nästa vecka: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- fortsätter som tidigare, men utan matsäck :) Vi tar upp den 
trevliga traditionen till våren igen. Vi anpassar utflyktens längd och mål efter behov, 
väder och vind.  

• Nu sätter julförberedelserna igång! Vi övar luciasånger, tar fram material så barnen 
får julpyssla och förbereder inför kommande vernissage. 

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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