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Hembrev 4 
  

 

Välkomna tillbaka till vardagen och vårterminen på Rydbo Friskola! Vi passar på att 

presentera Marie Hammargren, ny vikarie som hjälper oss vid behov. Marie jobbar 

för tillfället hos oss på Trollsländan. Flera av våra duktiga ordinarie pedagoger 

kämpar vidare med vidareutbildningar vid sidan om arbetet på förskolan och, som 

alltid, försöker vi alla utveckla oss medelst föreläsningar, kurser, intern utbildning 

etc. Vi har ett spännande arbete och det finns alltid mer att lära… 

 

Våra stora läromästare är ändå era fantastiska barn! Det är så härligt att möta alla 

arbetssugna barn och pedagoger efter en lång och stärkande ledighet, att se hur glada 

alla är att träffas igen! Det stora samtalsämnet under gårdagen var förstås stormen 

Alfrida och (det jättespännande!) strömavbrottet. 

 

På tal om väder och vind; det kan vara bra att se över barnens lådor för ombyte och 

fylla på där det behövs. Varma kläder, inte fullt så varma kläder, vantar, sockor, 

galonkläder. Vädret är ombytligt… 

 

Gården är isig och tråkig, som den lätt blir så här års. Den fina, kuperade gården vid 

röda huset, som vi uppskattar så under vår och höst, förvandlas lätt till en iskana 

under den här tiden, vi spärrar av de dagar vi bedömer att det är för isigt för att leka 

där. 

 

Isigt och halt är det lite överallt, som ni vet, och flera än vi kämpar med sandning 

och omorganisering sådana dagar, men lyckliga är vi som har så nära till skogen, den 

bästa lekplatsen av alla… 

 

Barnen på Nyckelpigan, vars gård alltid drabbas värst av halkan, har också möjlighet 

att gå ner till den andra gården, där det finns gott om lekyta för alla barn. Vi satsar 

självfallet också mer på den del av verksamheten som bedrivs inomhus under den 

mörka årstiden, även om vi alltid är noga med att vara ute (minst) ett par timmar 

varje dag. 

 

 

Liksom tidigare är onsdagar utflyktsdagar för Nyckelpigan, medan Humlan och 

Trollsländan har utflykt på fredagar… 

 



Lite läsårsdata för vårterminen: utförligare planering presenteras avdelningsvis. 

 

Fredagen 11/1 kl. 9:30-11 är det  julgransplundring på förskolan. Humlan och 

Trollsländan träffas för gemensamma lekar och traditionell långdans genom skolan, 

medan våra Nyckelpigor dansar ut julen på egen hand uppe i röda huset. 

 

V. 7 Vi har extra fokus på likabehandling. 

 

V. 9 Sportlov för skolan, förskola och fritids har öppet som vanligt. 

Tisdagen 5/3 hålls den årliga maskeraden på förskolan. Barnen får klä ut sig till 

vad de vill om de vill, så länge det inte blir för läskigt! OBS! inga masker. 

 

V. 15 Vi påskpysslar och pratar om påsktraditioner. 

 

V. 16 Påsklov för skolan, förskola och fritids har öppet som vanligt. 

 

Under de veckor det är lov för skolbarnen håller förskola och fritids öppet som 

vanligt, men om ni skulle vara lediga (gäller även annan planerad ledighet under 

läsåret), så är jag glad om ni mailar och meddelar i god tid. Det är bra för vår 

planering och vi undviker onödigt matsvinn, då det ger oss tid att avboka vår 

lunch/catering. 

 

Vårens heldagsutflykter är tänkta att bli följande dagar; Trollsländan fredagen 

24/5, Humlan onsdagen 29/5, Nyckelpigan kommer med datum senare… 

 

Tisdagen 11/6 är det sommarfest för förskolan kl. 15:00 (skolan har avslutning 

måndagen 10/6) 

 

Fredagen 28/6 stänger förskola och fritids för sommaren. Sista dagen för läsåret 

blir då torsdagen den 27:e. Vi öppnar igen måndagen 29/7 och verksamheten drar 

igång på allvar veckan därpå. 

 

 

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar, mig (Eva) når ni bäst 

på mail: eva.lundin@rydbofriskola.se, eller telefon: 0704 99 59 25 

 

 

 

Hälsningar, 

 
Eva, Cecilia, Annica, Sophie, Marika, Carina, Boel, Mikaela, Therese, Maud, 

Marie och Anders  
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