
Hej alla vårdnadshavare! 

Förra veckans vårvarma solstrålar känns helt plötsligt långt 
borta då denna vecka istället bjudit oss på riktigt vinterväder. 
Men inte verkar det bekomma barnen nämnvärt, trots isande 
vindar och yrande snö håller de sig aktiva och varma när vi är 
utomhus. Vi hade en diskussion under veckan om detta med att 
äta snö som fortfarande tycks vara så lockande för flera barn. 
Några barn talade om att man kan få mask i magen om man 
äter snö för den är smutsig. Ett annat barn höll med men tillade 
att man bara får äta den vita snön som precis har fallit till 
marken eftersom den ju fortfarande är väldigt ren. Eller? Detta 
var vi så klart tvungna att undersöka så på vägen ”hem” från 
Hjorthagen tog vi en mugg full med nyfallen vit snö och ställde 
in hos oss på Knyttarna för att undersöka saken vidare efter 
vilan. Den första upptäckten blev att av en hel mugg snö 
(visserligen inte hårt packad) så blev det bara pyttelite vatten 
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kvar när snön smält. Vi hällde upp vattnet i en ren glasburk och lyste underifrån med 
en ficklampa. Vi kunde då se både det ena och andra flyta omkring i vattnet och ingen 
var sugen på erbjudandet att ta sig en liten slurk. Men, när vi kom ut igen senare på 
eftermiddagen så var det ändå någon/några som med god aptit stod och tog för sig av 
snöbuffén…:-) 

Under veckan har vi låtit de barn som vi kunnat göra fotocollage till fått visa och 
berätta om sina bilder. Några tyckte nog att det kändes både ovant och lite läskigt att få 
ha allas uppmärksamhet riktat mot sig medan andra njöt av stunden. Någon blev blyg 
och ville inte berätta något alls medan vi fick stoppa andra som kunde hålla igång (som 
det verkade) hur länge som helst om sina bilder. Vi har också börjat tillverka instrument 
i ateljén, ”snurrande trummor”,  som nu väntar på att dekoreras och bli ännu finare. 
Förra veckan efterfrågade vi kraftigare papprör från er vårdnadshavare och vi har fått 
ett bidrag av en familj, tusen tack för det! Är ni fler som sitter på stumpar av t ex 
gjutrör som ni inte har någon användning för så tar vi mer än gärna emot dessa! Ruben 
har varit veckans bokvärd och vi har läst hans bok ”Monster, spöken och kanelbullar” 
som var både spännande och faktiskt lite läskig även om Ruben lugnande berättade 
från början att ingen i boken var farlig på riktigt och att allt slutade bra, vilket det också 
gjorde. Puh! 

Nästa vecka får barnen gärna återigen ta med en hjälm till förskolan så kanske vi 
förhoppningsvis hinner åka madrass i backen. 

För er som ännu inte fyllt i de två länkarna som fanns med i veckobrevet förra veckan 
kommer här en ny chans:    

Nyss var det sportlov och nu behöver vi veta om Ert barn är i behov av omsorg vecka 15. Vänligen 
fyll i länken: https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
Svara senast 19 mars.

Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: 
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
Svara senast 3 april.
Kom ihåg att påsklovslänken behöver fyllas i av samtliga, även 15- och 20-timmarsbarn 
och även om man planerar ha sina vanliga tider. Tack på förhand! 

Responsen inför föräldramötet på onsdag 15/3 har varit väldigt låg. Glöm inte att 
meddela oss om ni ämnar närvara eller ej. VÄLKOMNA! 

Nästa vecka ses vi först på tisdag eftersom det är studiedag på måndag.   

Vecka 11: 

Veckans tecken: Spöke, farlig                                                                                                     
Veckans ramsa: Spökramsa                                                                                                        
Veckans bokvärd: Tilde 

Trevlig helg!                                                                                                

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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