
 

Hej därhemma! 
Nästa vecka går vi in i årets andra månad, februari. Vi håller 
tummarna för mer snö, så att vi kan få njuta av lite mer 
vinteraktiviteter.

• Nu är det bara tre veckor kvar innan skolan har sportlov, vecka 8, då 
även en del förskolebarn brukar vara lediga. Här kommer därför en 
påminnelse till er som ännu inte fyllt i sportlovslänken att göra det å 
det snaraste (sista dag att fylla i är 31/1); https://forms.gle/
LXozJg3TyHdjncF86 

• Förskolan stänger tidigare några dagar då fritids (en våning upp i 
Viken-huset) tar vid kl. 16.30 istället för kl. 17. Dessa datum under 
våren är följande; 8/2, 5/4 och 10/5. 

• Vi påminner om föräldramötet som äger rum onsdag 15/3, hoppas ni 
kan komma! 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

14/2 Vi uppmärksammar 
Alla hjärtans dag 

V. 8 Sportlov (förskola och 
fritids är öppet) 

13/3 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt!) 

15/3 Välkommen på 
föräldramöte kl. 18.00 

21/3 Vi uppmärksammar 
världsdagen för Downs 
syndrom ”Rocka sockorna” 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola, 
skola och fritids stängt) 

11/5 Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18/5 Kristi 
himmelsfärdsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

6/6 Nationaldagen 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

9/6 Läsåret avslutas 

12/6 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

V. 27-30 Förskolan håller 
sommarstängt 

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86
https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


• Veckans tecken: Februari, morot, majs 

• Veckans ramsa: ”Min näsa den kan fräsa” 

• Veckans bok:

Trevlig helg! 
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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