
                                 

Hej! 

Nu har det gått en månad igen och vi har kommit in i vintern. Vi 

hann med att åka både pulka och madrass under den korta tiden 

som snön fick ligga kvar  Då vi endast har ett fåtal lånehjälmar på 

förskolan så det är väldigt bra om barnen har möjlighet att ha med sig egna 

som kan hänga på deras hylla, tänk på att det ska vara ett grönt spänne som 

öppnar sig vid belastning.   

Vi försöker att alltid vara ute minst en gång om dagen så det är viktigt att 

barnen har kläder och skor så vi kan anpassa oss efter hur vädret ser ut. 

Vi har haft besök av folktandvården som har introducerat tandborstning för 

barnen. Barnen fick en varsin tandborste och en tub med tandkräm, den 

innehåller flour och har ni som föräldrar någon invändning på detta så säg 

gärna till oss. Vi kommer försöka få in det som rutin med barnen att vi borstar 

tänderna en gång om dagen på förskolan men det är viktigt att man fortfarande 

borstar hemma morgon och kväll  

Den 13/12 kommer Pusselbitens 5-åringar att åka ned till polishuset 

tillsammans med Anna-Karin L, Julia och Sandra för att lussa. Vi har bokat in 

några eftermiddagar då vi samlas tillsammans och tränar inför detta innan. Vi 

återkommer närmare om vilken tid barnen behöver vara på plats. 

15/12 kl. 14:00 bjuder vi på avdelning blå in er till vårt luciatåg. Det sitter en 

lapp i hallen där man fyller i hur många som kommer, gör gärna det så snart 

som möjligt då vi ska beställa fika  Vi har inga restriktioner på vad barnen får 

klä ut sig till mer än att det ska vara passande för lucia, dvs inte 

halloweenkostymer och läskiga masker. Att inte klä ut sig alls är självklart också 

helt ok! Pga platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda mor/farföräldrar osv att 

komma. 

20/1 är det planeringsdag och förskolan är stängd. Har ni inte möjlighet att ha 

barnen hemma den här dagen behöver vi veta det snarast, gärna före jul, för 

att kolla på andra alternativ. 

Mvh Sandra, Emma och Lena  

 


