
Hej alla vårdnadshavare! 
Nu har vi gått in i 2022 års allra sista månad och någon tycks ha 
flyttat in hos oss som ni kan se på bilden ovan… Spännande värre! 
Bland barnen är det mycket prat just nu om Nisse, granar, julpynt, 
Tomten, adventskalendrar, önskelistor, pepparkaksbak, jullov mm. 
Men ännu har vi några veckor kvar tillsammans här på förskolan 
innan lite välbehövlig julledighet tar vid. I år handlar förskolans 
julkalender inte om att få något utan att få ge något och detta i 
form av goda handlingar. Vi öppnar nämligen luckorna i                           
”Snällkalendern”, utgiven av stiftelsen Friends. Detta år pryds 
kalendern dessutom av Alfons Åberg som i år fyller 50 år (ung för 
sin ålder!) och som troligen alla barn har en relation till. Så från 
igår torsdag och ända fram tills dess vi tar jullov kommer vi att 
öppna en lucka varje dag och få olika uppdrag till och utmaningar 
i att göra något snällt.  
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Händelsekalender 

7/12- Vi besöker 
kyrkan kl 9:00 

7/12 Arbetsplatsträff 
på förskolan. Barn 
som är kvar efter 
16:30 hämtas på 
fritids 

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

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 



Under veckan har vi tränat på de Luciasånger vi ska sjunga tillsammans med Mymlorna 
när vi firar Lucia med en gemensam sångsamling. Vi har också fortsatt med att julpyssla 
inne i ateljén, denna vecka i form av ”pepparkakor” gjorda i självtorkande lera. De saker 
vi pysslar får vara kvar här på förskolan en tid för att förgylla vår oerhört tjusiga julgran 
men vi lovar att vi kommer att skicka hem allt pyssel i god tid innan jul, bra kanske att 
förtydliga då några barn tror att deras verk för alltid ska stanna här på förskolan men så 
är alltså inte fallet:-)  

Onsdagens förmiddagsutflykt gick till Hjorthagen där som vanligt olika rollekar tog vid 
efter matsäcken. Och för första gången på länge kunde vi se lite av solen och att himlen 
faktiskt kan ha andra färger än olika varianter av grått, man börjar ju nästan tvivla…  

Kommande vecka ska vi Knyttar tillsammans med Mymlorna få göra ett besök i kyrkan 
och titta på samt höra historien om julkrubban, detta sker på onsdag 7/12. Denna 
morgon kommer vi att börja dagen inomhus efter frukost så vi inte riskerar att alla är 
blöta och geggiga då det väl är dags att gå iväg. Vi behöver lämna gården senast 8:30 
så då behöver alla vara redo här på plats. Det betyder också att vår onsdagsutflykt blir 
inställd så ingen matsäck kommande vecka.  

Inför vårt julmingel som går av stapeln onsdag den 21/12 mellan kl 14:30-16:30 skulle 
det vara bra att veta ungefär hur många av er som planerar att dyka upp, gå gärna in 
på följande länk och anmäl om ni har möjlighet att komma eller ej: https://forms.gle/
hACautMGYYAhoXBBA                      

Trevlig helg och glad andra advent! 

Hälsningar, Anna, Jennie, Emelie och Elin önskar vi er alla en trevlig 1:a adventshelg!  
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