
 

Kyrkobesök 
Den här veckan har vi besökt kyrkan tillsammans med 
Knyttarna. Vi fick en kort guidad tur runt i kyrkan och blev 
visade vapenhuset, orgeln och altaret. Sedan fick vi lyssna till 
julberättelsen om Jesu födelse från första parkett och 
barnen fick komma fram några i taget och titta närmare på 
julkrubban. De som tog emot oss i kyrkan var väldigt glada 
över att ha alla barn på besök och vi var glada över att få 
komma och se hur denna pampiga byggnad ser ut inuti (vi 
som har gått förbi och tittat utifrån så många gånger). 

• 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 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13/12 Luciafirande med 
Knyttarna.  

21/12 Skolans sista 
läsårsdag 

21/12 Jul-mingel med 
drop-in kl.14.30-16.30  

V. 52 Förskolan stängd 

9/1-23 Vårterminen börjar



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!  

• På tisdag är det den 13 december och vi firar Lucia här på förskolan med en gemensam sångsamling 
med Knyttarna. De som vill får gärna vara utklädda i något lucia- eller julrelaterat.

• Nu går vi inte på fler planerade utflykter innan jul, utan kommer att vara mer spontana av oss. Så 
ingen mer matsäck behöver skickas med denna termin! Vi hoppas kunna besöka backen på 
Apotekarängen för att åka på förskolans madrasser i veckan som kommer. Skicka gärna med en 
namnmärkt hjälm, så att barnen är redo att åka i backen ifall tillfälle ges. Inga egna pulkor, 
stjärtlappar eller liknande får tas med, förskolan har madrasser som vi kommer att åka på ifall snön 
lägger sig. De barn som inte har hjälm kommer att få leka i skogsdungen vid sidan av backen, då 
hjälm på huvudet är ett måste av säkerhetsskäl. 

• 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.” 

• Veckans tecken; Snö, regn 

• Veckans ramsa; En snöflinga faller 

• Veckans bok tar paus för denna termin och vi fortsätter projektet i januari igen! Den som väntar på 
nåt gott… :) 
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA
https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA


Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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