
Hej alla vårdnadshavare! 
Varmt välkomna tillbaka till en ny termin på förskolan! Hoppas att 
ni alla fick ett fint avslut på 2022 och att alla som dukade under 
för diverse baciller i slutet av terminen hann återhämta sig innan 
julhelgen tog vid. Ledighet och lov i all ära men nog har vardagen 
och rutiner också sin charm? Barnen har i alla fall varit väldigt 
glada över att återse varandra igen och den här första veckan har 
fokus legat på att hitta tillbaka till rutiner och grundverksamhet.    

Nu efter nyår har ju förresten förskolan vuxit och utökats med ett 
gäng yngre kompisar (1- och 2-åringar) då avdelningen                   
”Skruttarna” har öppnat sin verksamhet uppe i Ekenhuset vid 
Campus. Så nu täcker förskolan in alla åldrar från 1-5 år, 
spännande!  

Från och med nästa vecka återupptar vi vårt läsprojekt ”Veckans 
bok” samt ”Veckans tecken” och ”Veckans ramsa”. Under vecka 3 
planerar vi att fokusera lite extra på området ”språk” på Knyttarna  
men vi tänkte också försöka tillverka fågelmatare i ateljén så det 
vore toppen om alla barn kan ta med sig ett (eller gärna två om 
möjligt) ursköljda mjölkpaket med kork eller liknande till 
förskolan.      

I februari kommer vi att erbjuda tider för utvecklingssamtal för er 
vars barn började på Knyttarna i höstas. Vi sätter upp en folder 
med en inbjudan på barnens lådor i kapphallen, passar inte er 
tilldelade tid eller om ni av någon anledning inte önskar ha ett 
samtal så meddela oss detta så fort som möjligt. ”Gamla” Knyttar 
erbjuds tider för samtal längre fram i vår. Vi kommer också att 
bjuda in er alla till ett föräldramöte under den tidigare delen av 
vårterminen, vi återkommer med datum när det är spikat.  
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Händelsekalender 

Vårens APT 
(Arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:    
8/2                         
5/4                       
10/5 

Vecka 8: sportlov      
Vecka 15: påsklov 

Planeringsdagar 
(förskolan stängd):      
13/3                            
12/6 

Röda dagar under 
vårterminen 
(förskolan stängd)    
7/4                        
10/4                       
1/5                        
18/5                       
6/6  



I händelsekalendern här till höger kan ni se viktiga datum under vårterminen. När vi på 
förskolan har arbetsplatsträff (APT) stänger vi en halvtimme tidigare så ni som hämtar 
ert barn efter 16:30 får hämta på fritids en våning upp i Vikenhuset.   

Kapprumsbiblioteken öppnar upp igen måndagen den 16 januari. Vi vill påminna om 
att kapprumsbiblioteken är något som förskolan i egen regi tillhandahåller för er 
vårdnadshavare och så klart framförallt era barn. Böckerna som finns till utlån tillhör 
således förskolan och av förklarliga skäl kan böckerna alltså inte lämnas in till 
kommunens bibliotek vilket tycks ha hänt med några böcker.  

Vecka 3:                                                                                                                              
Veckans tecken: Gaffel, kniv, glas                                                                                                      
Veckans ramsa: ”Ett litet troll”                                                                                      
Veckans bokvärd: Ella  

Nu går vi mot ljusare tider och vi ser väldigt mycket fram emot vårterminen 2023 
tillsammans med era fina barn! 

Trevlig helg!                                                                                                   

Hälsningar Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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