
 

Mot pulkabacken! 
Igår drog vi på oss hjälmar och gick till Apotekarängen. När 
vi började åka var det inget riktigt glid, men efter några 
envetna (och väldigt långsamma!) åk, började det gå undan. 
De som inte hade hjälm lekte utanför förskoleklassens 
lokaler. Solen tittade fram och lyste sådär vinterfint och vi 
fick en riktigt härlig stund tillsammans i snön! 

• Den 22 och 23 december samt hela vecka 1 kommer Viken och Campus 
barn att vara sammanslagna i Viken. Från och med 22.12 och vecka 1 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

21/12 Skolans sista 
läsårsdag 

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

V. 52 ”Mellandagarna” 
Förskolan är STÄNGD 

2/1-23 Förskolan öppnar i 
enlighet med föranmält 
omsorgsbehov 

6/1-23 Trettondedag jul. 
Förskolan är STÄNGD 

9/1-23 Vårterminen börjar 
och allt kör igång som 
vanligt 

V. 8 Sportlov 

V. 15 Påsklov 



äter förskolan lunch samt mellis i stora matsalen. Öppning och frukost sker som vanligt i förskolans 
lilla matsal.  

• Den 21 december är skolans sista läsårsdag och då tänkte vi bjuda in er föräldrar på jul-mingel i 
drop-in-format. Mellan kl. 14.30-16.30 kommer det att bjudas på fika i förskolans matsal och sedan 
är ni välkomna att strosa runt i våra lärmiljöer tillsammans med ert barn och kika bäst ni vill!

• Här nedan listar vi sådant vi önskar Ni gör i samband med att Ni går på julledighet: 
- ta hem barnets julpyssel (Vi ställer ut barnens pyssel på deras plats i kapphallen) 
- ta hem barnets vilopåse (dags för tvätt!) >> returnera i januari 
- ta hem barnets extra kläder/skor/ stövlar >> uppdatera vid behov och returnera i januari - ta en 
titt i såväl lådan med kvarglömda kläder som torkskåpet 

• Påminnelse från rektor Annika Bärnlund: 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. 

• Detta är årets sista veckobrev. Veckobrevet för Mymlorna kommer att publiceras måndagen den 16 januari 
2023. All information kommer fram till dess att skickas ut på Schoolsoft, så håll utkik där!

• Nu säger jag (Malin) stort tack för denna termin! Jag går på julledighet idag fredag och vi ses åter i januari. 
Lisen och Josephine jobbar även nästa vecka. Jag hoppas att ni får en riktigt härlig och avkopplande 
julledighet och att ni kommer att kunna njuta av lite snö! 

Trevlig helg och en riktigt GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR! Tack för en fin hösttermin! 

Malin, Josephine, Lisen & Elin
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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)
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