
Hej alla vårdnadshavare! 
Nu är det sista rycket och bara upploppet kvar av terminen. Den 
här veckan har vi fortsatt att förbereda oss inför julen på olika sätt: 
vi har pysslat ljuslyktor, besökt kyrkan och tittat närmare på 
julkrubban, ritat julkort, tränat Luciasånger och öppnat veckans 
luckor i Snällkalendern. I Snällkalendern får barnen olika 
uppmaningar eller uppdrag i hur man ska vara just snäll, visa 
hänsyn och omtanke om andra. Under en av veckans luckor stod 
detta:  
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    Veckobrev 
            Knyttar
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Händelsekalender 

13/12- Lucia, de barn 
som vill får vara 
utklädda i något lucia- 
eller julrelaterat 

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

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 



På samlingen pratade vi om någon gjort något taskigt eller dumt mot någon någon 
gång. ”Näää, aldrig!” blev det unisona svaret från hela barngruppen kombinerat med 
ett övertygande och ihärdigt skakande på allas huvuden. Och hand efter hand sträcktes 
upp och barn efter barn bedyrade att de aldrig någonsin gjort någon oförrätt mot 
någon. Det lät ju för otroligt för att vara sant! Och mycket riktigt, efter att ett barn var 
modig och berättade att hon gjort en dumhet en gång (man behövde inte säga vad) så 
räckte fler och fler istället upp handen och ville ”bekänna synder”. Skönt ändå att veta 
att Knyttarna är precis som alla andra barn (och vuxna med för den delen)! :-) 

Nisse har också givit sig till känna under veckan på olika vis, bl a hade han lämnat ett 
brev till barnen där han skrev att de som ville kunde skriva önskelistor till tomten och 
att man kunde önska sig annat än just saker som t ex mysiga stunder med sin familj 
eller sin favoritmat och flera tog utmaningen på orden och fick hjälp att skriva fina 
listor. Vi misstänker att det också är han som har pyntat toaletterna så här fina: 

Det har varit personalbortfall på förskolan under veckan. Därför vill vi återigen 
påminna om vikten att ni både sjuk- och friskanmäler ert barn i tid, senast 08 för 
sjukanmälan och senast kl 13 dagen innan återkomst för friskanmälan, detta för att vi 
ska kunna planera och fördela våra personalresurser på det sätt som blir bäst för alla 
barngrupper. I samband med sjukdom så är det viktigt att ni vårdnadshavare tänker på 
att ert barn måste vara piggt nog att orka med förskolans verksamhet samt vara så pass 
återställd så att sjukdomen inte längre kan smitta någon annan innan ni kommer 
tillbaka. Vi ber er också ta hänsyn till att vi på förskolan har barn som är extra 
infektionskänsliga. Är ni osäkra när klockan är 13 på om ert barn är piggt nog för 
förskolan nästkommande dag så rekommenderar vi att ni tar ytterligare en dag hemma 
för att vara på den säkra sidan. Ofta kan barnet vara piggt nog för att ha en lugn dag 
hemma men det är något helt annat att orka med en hel dag på förskolan med allt vad 
det innebär. Glöm inte att alltid ange orsak till frånvaro. Tack för förståelse och 
samarbete! 
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På tisdag är det den 13 december och vi firar Lucia här på förskolan med en gemensam 
sångsamling med Mymlorna. De som vill får gärna vara utklädda.  

Ni som inte fyllt i om ni kan komma eller ej på vårt julmingel får här en ny chans: 
https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA  Det är önskvärt att ni alla fyller i svar vare 
sig ni kommer eller ej, detta dels för att vi ska kunna beräkna hur mycket fika vi ska be 
köket förbereda men också för att vi får bättre koll på vilka som inte kommer och då 
kan se till att ert barn får fika med oss andra istället.                     

Till sist kommer här ett meddelande från rektor Annika: ”Fint att se att böckerna i 
kapprumsbiblioteket har varit flitigt utlånade. I januari kommer biblioteket att fyllas på 
med nya titlar. Vi önskar att alla böcker returneras tillbaka till kapprumsbiblioteket 
senast den 16 december tack.”  

Då stänger vi den här veckan och önskar en trevlig helg och glad tredje advent! 

Hälsningar,  

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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