
 

Hur många prickar har tärningen? 
I veckan har vi tränat antal på lite olika sätt. Vi har 
ramsräknat, räknat hur många år vi är genom att klippa och 
klistra kakor och vid några tillfällen lekte vi en lek då barnen 
fick turas om att kasta tärning och räkna hur många prickar 
den visade. Sedan fick barnet som rullade tärningen 
bestämma vilken rörelse vi skulle göra och så gjorde vi alla 
den rörelsen så många gånger som tärningens prickar 
visade. Det var tur att tärningen bara visade en etta när vi 
skulle hoppa på knäna på golvet ;)

• Denna vecka har vi fortsatt med temat ”Alfons Åberg”, vilket vi kommer 
att fortsätta med även under nästa vecka. På tisdag är det alla hjärtans 
dag och då blir det andra aktiviteter som får ta plats på schemat. Bland 
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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 



annat pyjamasparty, så barnen får gärna komma klädda i pyjamas/morgonrock om de vill på tisdag, 
samt ha med sig ett litet gosedjur som kan få följa med under dagens alla aktiviteter.  

• Under sportlovet kommer vi att frångå vårt ordinarie veckoschema i och med att det både är en del 
barn och pedagoger som är lediga. De som är plats äter som vanligt frukost, lunch och mellis i den 
lilla matsalen i Viken. 

• Datum då förskolan stänger tidigare under våren är; 5/4 och 10/5. 

• Veckans tecken: Glad, ledsen, arg 

• Veckans ramsa: ”En snöflinga faller mot marken ner” 

• Veckans bok: Axel hade tagit med sig boken ”Vems bajs är det?”

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen
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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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