
 

Former 
Den här veckan har vi arbetat med former på olika sätt. Vi 
har övat på de mest förekommande; cirkel, kvadrat, triangel 
och rektangel. Barnen har bland annat varit på form-jakt 
inomhus, vi har haft ett form-monster på besök som barnen 
har hjälpts åt att mata med former och vi har klippt och 
skapat med hjälp av formerna under vår tid i ateljén.  

• De Mymlor som började här på förskolan i augusti 2022 har nu fått en 
folder med lite frågor i barnets översta låda i kapphallen, där det står 
dag och tid för samtal. Om ni inte har möjlighet att ha samtalen på 
plats, finns det möjlighet att ha det digitalt eller via telefon. Meddela 
om ni vill ha det digitalt eller via telefon, så att vi vet i förväg! Om 
samtalstiden inte alls passar, så meddela oss, så ordnar vi fram en ny 
tid. Ni som har barn som redan gått ett år på Mymlorna kommer att 
erbjudas tider för samtal senare i vår.  

• Föräldrarådet träffas torsdagen den 9 mars kl. 19- 20.30. 
Föräldrarådsrepresentant för Mymlor/Knyttar är Martin Malmkvist 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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” 

5/4 Förskolan stänger 
16.30, då fritids tar vid. 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola, 
skola och fritids stängt) 

10/5 Förskolan stänger 
16.30, då fritids tar vid 

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 



(pappa till Agnes på Mymlorna). Om ni har något ni vill ta upp och inte lyckas komma i kontakt 
med honom, meddela oss, så kan vi hjälpa er. Protokoll från mötet kommer att publiceras på 
hemsidan. 

• Vi vill påminna om vårt föräldramöte 15/3 kl. 18. Meddela oss gärna i förväg om ni har möjlighet 
att närvara eller ej. 

• Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår 
verksamhet: https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8 

• 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 

• Veckans tecken: Kompis, Snäll 

• Veckans ramsa: Masken kryper i sitt land 

• Veckans bok: Ilse tog med sig ”Stora faktaboken om djur” i vilken vi kunde lära oss mer om skelett, 
bläckfiskar, valar, hajar och djur som kan kamouflera sig.

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Tuva
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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)

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
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