
WOW… vilken vecka, 
Nu har vi riktat ficklampan med extra fokus på vänskap i 
samband med ”Alla hjärtans dag”. Vi har erbjudit barnen 
olika aktiviteter utifrån vår värdegrund, skapande, pyssel 
och knåp samt festligheter med pyjamasparty!! 

Barnen har varit delaktiga och skapat fina kort till varandra 
där de fått lyfta positiva egenskaper , förmågor och sidor 
som de tycker om hos varandra och de blev väldigt fint och 
en gruppstärkande övning!! 

Vi har erbjudit barnen att få pröva på tryck med hjälp av 
potatis som vi skurit ut hjärtan på som blev fina presentkort. 
Några prövade också att limma garnhjärtan på ett papper.  

Knep och knåp för de som ville öva på att leta ord, göra 
mönster och räkna antal. Det fanns även färdigtryckta 
hjärtan för de som ville öva på saxgreppet. För de som 
önskade fanns också möjligheten att få en ansiktsmålning 
som var populärt bland många. 

Vi lekte också iskull nere på apotekareängen, en uppskattad 
lek där barnen får hjälpa varandra att smälta isen när 
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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 



kompisarna har frusit till is av ”kullaren”. Vänskapsveckan avslutades med 
fiskedamm, musik och dans och de fick även se ett liten filmklipp som handlade om 
”Grodan och vänskap”.  

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till er alla som hade möjlighet att delta på 
föräldramötet. Alltid lika trevligt att få träffa er och berätta om våra dagar 
tillsammans med era fantastiska barn!! Bifogar powerpointen från mötet, fråga om 
det är något ni undrar/ vill veta mer om.  

Vänligen notera: 

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

Utvecklingssamtal- För er som inte bokat än, så kommer jag lägga ut några extra tider 
nu efter sportlovet!! 

Sportlovsveckan- frukost och lunch serveras som vanligt nere i Viken. Mellis intas på 
Campus måndag och fredag och tisdag- torsdag nere i Viken. Veckoschemat anpassas 
efter barnens intressen och önskemål och samarbete sker mellan avdelningarna, då 
även några av pedagogerna kommer att vara lediga. 

Barnens alster- För att minimera att ska bli så mycket saker och rörigt ute i hallarna så 
uppmuntrar vi barnen att de ska förvara deras alster i deras lådor inne på avdelningen. 
Påminn dem gärna att ta med deras färdiga saker hem när ni går för dagen. 

Vecka 9: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- OBS! Nu tänkte vi starta upp våra utflykter till blåbärsskogen 
med den uppskattade matsäcken. Inkludera gärna barnen och packa ner någon frukt/ 
grönsak eller liten smörgås, dryck/ vattenflaska.  

• VECKANS BOK- Hugo G och Vera  

• Mellis- nu börjar mellis serveras uppe i Ekenhuset, så ena veckan äter vi på Campus 
och den andra i Ekenhuset.  

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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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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