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             Hej, och välkomna till en ny hösttermin. 

Vi har hälsat fyra nya familjer välkomna till oss på Blå, vilket vi tycker är 

jätteroligt. Vi hoppas att ni ska trivas. 

Med tanke på att vi har nya familjer vill vi passa på att informera om vad 
som kommer att hända här på förskolan samt rutiner som är viktiga. 

Vi äter frukost klockan 8.00. Av respekt för barnen som äter och behöver 

matro vill vi att de barn som ska äta frukost blir lämnade senast 7.55. Vet 
man med sig att ens barn blir ledset eller behöver sitta i knä en stund, kom 
senast 7.45. Det tar ibland en liten stund för barnen att komma in och 

komma till ro så att de kan äta och det är svårt för oss att ge den tiden till 
ett enskilt barn mitt under frukosten. 

Det är bra om de barn som kommer till 9.00 är klädda och klara för 
utevistelse då vi oftast är ute eller är på väg ut då. Vid tillfällen då vi ska på 

utflykt går vi från gården senast 9.30. Kommer man senare får man lämna 
sitt barn till en annan avdelning tills vi kommer tillbaka. Vi är alltid tillbaka 

senast 10.45! Gör vi större utflykter planerar vi och informerar i förväg. 

Se över vad era barn har för ytterkläder och ombyten. Kolla storlekar, skick 
och mängd. Ytterkläder ska vara hela och funktionella och ombyten krävs 
ifall barnen blir blöta eller lortiga. Se även över vad barnen har på fötterna. 

Passar stövlar och skor storleksmässigt och är stövlar vattentäta? Har ni 
funderingar? Fråga gärna! 

Kom ihåg att fylla i tider för nästkommande vecka senast torsdag 

eftermiddag. Vi beställer mat från restaurangen på fredag morgon. 

Årets fotografering kommer att ske på fredagen den 15 september klockan 
9.00. Fotograferingen blir utomhus om vädret tillåter. Är någon sjuk eller 
borta finns möjligheten att åka ner till Stilfoto för att ta bilder i efterhand. Vi 

tar både porträtt och gruppfoto. 

Från och med 14 september kommer våra fasta telefoner att bytas ut 
mot mobiltelefoner. Detta innebär att vi kommer få nya 

telefonnummer. Mer information kommer. 

Nästa planeringsdag är fredag den 1 december. Pusselbiten är då stängd och 
som vanligt behöver vi veta i god tid om någon behöver barnomsorg den 
dagen. 

Vi vill igen påminna er om arbetskvällen som är den 31 augusti. Vi bjuder på 
fika och så hjälps vi åt att bygga, fixa och dona på gårdar och i lokalerna. 
Det brukar vara en trevlig kväll då man hinner prata och umgås. 

 

Vänliga hälsningar Susanna, Sandra och Emma 


