
Hej allesammans, 
Ny vecka, nya klokskaper! 

Vi har lekt och samspelat och övat på att säga ”ja” när vi vill 
och ”nej” när vi inte vill. I leken ”Vinden” fick barnen fundera 
över vad de vill/ vad som känns bra för dem och utifrån det 
bestämma över sin kropp. Den här leken ger barnen 
möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den 
samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 
personliga integritet, samt intresse och förmåga att uttrycka 
tankar och åsikter så de kan påverka sin situation. Se länk 
om ni vill läsa mer om den, https://www.jagvillveta.se/
forskola/pedagogiska-ovningar/mat-och-vila/vinden  

Vi har också lekt ”Pomperipossa” utifrån Arvids bok då de 
får gissa vem som saknas och är gömd under filten, samt 
leken ”vem är det ” då barnen fått öva på att lyssna och 
känna igen varandras röster.  

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

v. 8 = Sportlov 
(förskola + fritids är 
öppet) 

13.3.2023 = 
Planerings- dag 
(förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är 
öppet) 

1.5 Röd dag, förskolan 
stängd

18.5 Röd dag, förskolan 
stängd

6.6.2023 = 
Nationaldagen = 
förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 
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På vår utflykt var vi iväg till kyrkoruinen som var en efterlängtad plats för många av 
barnen. Vi fick en fantastisk förmiddag då även solen tittade fram. Vi fortsatte att 
titta efter fåglar och vi fick b la se flera olika kråkfåglar- kråkor, kajor och skator.  

Vi har haft en lång samling då vi samtalat om olika yrken där man bär arbetskläder. 
Det var något som intresserade barnen väldigt mycket och det vore roligt om vi 
skulle kunna ta in lite material i deras rollekar, funderar på att göra iordning leklådor 
med olika material för olika yrken. Vi tar tacksamt emot om det kanske finns något 
som ni kan/ vill bidra med?  

Vänligen notera: 

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl. 16.30 den 8/2, 5/4, och den 10/5 . 

Utvecklingssamtal- tider för utvecklingssamtalen ligger ute på schoolsoft och ni går in precis 
som tidigare via webben för att kunna boka in er.  

Föräldramöte- varmt välkomna den 15 februari kl 18.00 uppe på Campus. 

Inför nästa vecka: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- ingen medhavd matsäck. Nästa vecka går vi åter igen till kyrkoruinen, vi 
upplevde att barnen kände så mycket glädje sist vi var där och vi vill därför ge dem mer tid att få 
vara där och upptäcka. 

• Veckans bok - Apollo och Sveas tur. 

• Det går fortfarande bra att messa oss bilder på husdjur. Om de ej har egna djur så går det såklart bra 
att berätta om anhörigas / eller vänners djur. 

• På onsdagens samling kommer Frida, Wilhelms mamma på besök och berättar om sitt yrke som 
veterinär, det ser vi mycket fram emot!  

• Den 14 februari ”Alla Hjärtan dag”- firar vi med pyjamasparty på Campus , mer info kommer snart. 

OBS!! 

Promenadtåget är framskjutet fram till kl 16.45, då beger vi oss ner mot 
Vikenhuset/ fritids. 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v6  
se schoolsoft 
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03   

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Fritids: efter kl. 17:00)
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