
Hej alla vårdnadshavare! 
Vecka 4 av 2023 snart avklarad och nu är det bara tre veckor 
kvar innan skolan har sportlov då även en del förskolebarn 
brukar vara lediga. Här kommer därför en vänlig men bestämd 
påminnelse till er som ännu inte fyllt i sportlovslänken att göra 
det å det snaraste, här kommer den:                                                                                        
Inför sportlovet - vecka 8 - behöver vi på förskolan veta om Ert 
barn är i behov av omsorg. Vänligen fyll i länken senast den 
31 januari så att vi kan planera personalbehov, mat och 
aktiviteter utifrån barngruppens storlek. Tack på förhand! 

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86 

Under våra förmiddagar inne denna vecka har vi ägnat oss åt 
några enklare men ack så fascinerade experiment. Barnen har 
fått göra sockermålningar, vi har sett popcornkärnor hoppa upp 
och ner och har fått degvulkaner att spruta lava. Riktigt 
spännande! 

Axel har varit veckans bokvärd och han hade med sig två olika 
faktaböcker: en om dinosaurier och en om Ronaldo. Fast enligt 
bokvärden själv är tydligen inte Ronaldo världens bästa 
fotbollsspelare, det är nämligen Mbappé. Så ni vet. Igår torsdag 
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Händelsekalender 

Föräldramöte 15/3 kl 
18:00 

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  

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


tog vi en lång men härlig promenad i SOLEN, först gick vi upp till Campus och spanade 
in var Skruttarna (den nyöppnade avdelningen med 1-2-åringar), Mumintrollen och 
Hattifnattarna håller till och sedan gick vi längs gångvägen ända bort till stationen vid 
museijärnvägen. Kommande vecka planerar vi att fokusera lite extra på siffror samt 
träna saxgreppet.  

Vi påminner om föräldramötet som äger rum onsdag 15/3, hoppas ni kan komma!                                                                                          

Vecka 5: 

Veckans tecken: Tiger, snäll                                                                                                     
Veckans ramsa/sång: ”Tigersången”                                                                                      
Veckans bokvärd: Iris 

Vi önskar er alla en trevlig helg, ses igen nästa vecka!                                                                                                  

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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