
 

Välkommen februari! 
Äntligen har det kommit lite snö och barnen kanade glatt 
ner för den lilla kullen i Hjorthagen när vi var där i torsdags 
på den snö som fanns. Kallt har det också blivit, så ladda 
gärna barnens hyllplatser med varma klädesplagg från topp 
till tå!

• Denna vecka har vi börjat jobba under temat ”Alfons Åberg”. Alfons är 
en välkänd figur som många av barnen visar ett intresse för. Därför 
kommer vi att utgå ifrån Alfons-sagorna i vår planering en tid framöver. 
Denna vecka började vi med att läsa boken ”Aja baja Alfons Åberg” och 
vi har bl.a. bekantat oss med mätning med hjälp av måttband samt 
tittat närmare på olika fordon (något som många visar intresse för). 

• Den 14/2 kommer vi att uppmärksamma Alla hjärtans dag genom att 
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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 



ha pyjamasparty! Barnen får gärna komma klädda i pyjamas/morgonrock denna dag (om de vill) 
samt ta med en liten nalle/annat litet gosedjur som kan få följa med under dagens olika aktiviteter. 
Vi kommer att erbjuda olika aktiviteter denna dag kopplade till temat, men vad mer dagen kommer 
att innehålla får ni se längre fram:) 

• När ni anmäler ert barn som frånvarande (på Schoolsoft eller sms), vänligen fyll i orsak till 
frånvaron. Förskolan får titt som tätt förfrågningar från Försäkringskassan om att intyga VAB, men 
det blir svårt att göra ifall vi inte vet orsaken till barnets frånvaro.

• Vi påminner om att förskolan stänger tidigare nu på onsdag, då vi i personalen har APT. De barn som 
är kvar efter kl.16.30 kommer att få vara på fritids (en våning upp i Viken-huset). Resterande datum 
då förskolan stänger tidigare under våren är; 5/4 och 10/5. 

• Om ni därhemma har leksaker som känns ”färdigstekta” och som bara ligger och samlar damm, så 
tar vi på förskolan gärna emot dessa. Vi eftersöker framförallt leksaker för utomhusbruk som t.ex. 
fordon och större djur men även utklädningskläder, saker till hemvrån m.m. Så länge leksakerna är 
hela, rena och inte låter högt så är vi intresserade! 

• Veckans tecken: Gurka, ärtor, sallad 

• Veckans ramsa: ”Dinkeli dunkeli doja” 

• Veckans bok: fick vi denna vecka av Nils som hade tagit med sig ”Vad är det som låter”

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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