
 

Hej mitt vinterland! 
Efter förra veckans föraning om att våren är på gång, kom 
denna vecka Kung Bore på besök med snö och isigt kalla 
vindar. Vi har dock varit ute som vanligt i veckan och gått på 
vår matsäcks-promenad till Hjorthagen, vi har även hunnit 
med en tur till kyrkoruinen och har fortsatt arbeta med 
former på olika sätt. 

• Här kommer  veckans veckobrev, en dag tidigare än vanligt. 
Veckobrevet kommer framöver att publiceras på torsdagar istället för 
fredagar, då jag (Malin) kommer att vara ledig fredagar fram till 
sommaren. Istället för mig kommer vikarien Kattis att jobba på 
Mymlorna på fredagar. Kattis har varit hos oss många gånger tidigare 
och är ett välkänt ansikte för barnen.  

• Föräldrarådet träffas idag torsdag (9 mars) kl. 19- 20.30. 
Föräldrarådsrepresentant för Mymlor/Knyttar är Martin Malmkvist 
(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. 
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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 



Protokoll från mötet kommer att publiceras på hemsidan. 

• Observera att det nu på måndag (13/3) är planeringsdag och förskolan, skolan och fritids håller 
stängt. På tisdag är vi dock tillbaka som vanligt igen:) 

• Nästa vecka är det dags för Mymlornas föräldramöte, den 15/3 kl. 18. Meddela oss gärna i förväg 
om ni har möjlighet att närvara eller ej. 

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

• Påminnelse; 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: Vår, mars 

• Veckans ramsa: ”Jag vill ha mat, sa Tummetott” 

• Veckans bok: 

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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