
 

Motorik 
Under förskolans planeringsdag i måndags fick vi 
pedagoger en föreläsning om ”Medveten sensomotorisk 
träning”. Den handlade om vad som kan hända om 
medfödda reflexer inte integreras i kroppen som det är 
tänkt och hur man genom att göra olika motoriska övningar 
kan träna upp dessa förmågor (livet ut!). Väldigt intressant! 
Det vi tog med oss från föreläsningen var vikten av rörelse. 
Hur saker som att öva våra grundläggande rörelser såsom 
att krypa, balansera, rulla osv kan förebygga exempelvis 
dyslexi senare i livet. Torsdagarnas utflykter till Hjorthagen 
bjuder oss på många olika motoriska utmaningar - bara en 
sån sak som att gå på ojämnt underlag eller att hoppa från 
en sten:) 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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 



• På tisdag (21/3) kommer vi att uppmärksamma ”Rocka sockorna-dagen”. Barnen får gärna denna 
dag ha på sig omaka strumpor! FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med 
dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om Downs syndrom. I Sverige och i flera andra länder 
uppmärksammar man Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Genom att ta på sig 
olika strumpor är man med på att uppmärksamma människor med Downs syndrom och slår ett slag för 
alla människors lika värde och rättigheter.  

• Från och med denna vecka har vi börjat äta mellanmål kl. 13.45 istället för 13.30. Den nya mellis-
tiden passar både oss och kökspersonalen bättre, så detta kommer vi fortsätta med framöver.

• Påminnelse; Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken (senast 3 april) 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 (senast 19 mars): https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA 

På föräldramötet som var igår hade vi några punkter att ta upp och dessa går att läsa här nedan;  

• Vi meddelade att Schoolsoft kommer att bytas ut till ett nytt program till hösten. Mer info kommer 
när det är dags.  

• Vi berättade även att de Mymlor och Knyttar som är födda 2018 kommer att slås ihop och bilda 
gruppen ”Mumintroll” uppe på Campus. Det blir då totalt 24 barn. Vilka pedagoger som kommer att 
ansvara för gruppen är ännu oklart, men info kommer när det är bestämt.  

• Vi på Mymlorna är just nu Malin (ledig fredagar, då Kattis täcker upp), Josephine, Lisen samt Tuva 
(resurs för gruppen). 

• Vi påminde om hur viktigt det är att fylla i så korrekta tider som möjligt i Schoolsoft, då det är 
utifrån de inskrivna tiderna vi gör personalens scheman. Stort TACK för att ni uppdaterar barnens 
tider på Schoolsoft så flitigt, det underlättar vårt arbete enormt!  

• Lovlänkarna är viktiga att fylla i, då det är dessa vi planerar upp lovveckorna efter och alltså inte 
efter tider inlagda på Schoolsoft just då. Just nu ligger påsklovslänken uppe, så fyll gärna i den så 
fort ni vet hur just ert påsklov kommer att se ut.  

• Vi hade plockat ut några läroplansmål och pratade kring vårt arbete på Mymlorna. 
• Om ni har frågor eller funderingar, så är ni mer är välkomna att rycka oss i ärmen så svarar vi efter 

bästa förmåga! :)

• Veckans tecken: Vår, mars 

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

• Veckans bok: hade Agnes.L tagit med sig och vi fick läsa om ”Filippa och morfar i djurens hus”.

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)
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