
Läsårsdata för läsåret 

2018 – 2019 

 

Våra tre grupper; Trollsländan, Humlan och Nyckelpigan planerar 

själva mer detaljerat för sina respektive verksamheter.  

 

Måndagen 30 juli: Verksamheten startar för läsåret. 

 

Måndagen 6 augusti: Vår nya medarbetare på Nyckelpigan, Therese 

Ceverin Lokrantz, börjar. 

 

Tisdagen 7 augusti: Nya inskolningar för läsåret. 

 

Torsdagen 16 augusti: Studiedag för all personal på Rydbo Friskola. 

 

Fredagen 17 augusti: Studiedag för all personal på Rydbo Friskola. 

 

Fredagen21 september: Skoljoggen kl. 10:00. Trollsländan är med… 

 

Tisdagen 25 september: Familjepicknick på gården, gula huset kl. 16-

17:30. 

 



Tisdagen 2 oktober: Fotografering för förskolebarnen. Syskonfoto i 

november… 

Montessorikväll  i Trollsländans klassrum kl. 18-20. 

V. 33 Brandövning för skola och förskola 

V. 44 Höstlovsvecka för skolan. Vi på förskolan är ute extra mycket… 

 

Onsdagen 17 oktober: Alla pedagoger går på montessori café, ett 

pedagogiskt diskussionsforum, på kvällen. Vi ber er att om möjligt 

hämta tidigare denna dag, så hinner alla… 

 

Måndagen 5 november: Utvecklingssamtal under eftermiddagen och 

kvällen, se information i respektive hall. 

 

Tisdagen 6 november: Syskonfotografering från kl. 9:00. 

Utvecklingssamtal under eftermiddagen och kvällen, se information i 

respektive hall. 

 

Måndagen 10 december: Vi firar Nobeldagen med fint dukade bord 

till lunchen. Den som vill får klä sig lite extra fint… 

 

Torsdagen 13 december: Luciadagen firas med lussetåg för de lite 

större barnen (Humlan och Trollsländan) och lussekaffe för de yngsta 

(Nyckelpigan). Se separat inbjudan! 

 



Fredagen 21 december Avslutas höstterminen på förskolan. Under 

jullovet/mellandagarna erbjuds förskola då vårdnadshavare arbetar 

och är i behov av barnomsorg. 

 

Måndagen 7 januari: Studiedag för all personal. Förskolan är stängd! 

 

Tisdagen 8 januari: Vårterminen startar i förskola och skola. 

 

Fredagen 11 januari: Julgransplundring med dans kring granen och 

långdans. 

 

V.7  Temavecka; likabehandling och värdegrund. 

 

Torsdagen 14 februari: Alla hjärtans dag! 

 

V. 9 Sportlov för skolan. Vi på förskolan är ute extra mycket. 

 

Tisdagen 5 mars: Den årliga maskeraden. 

 

V. 15 Är det påskaktiviteter m pyssel mm 

 

V.16 Påsklov för skolan. Vi på förskolan har lite lugnare aktiviteter, 

ute och inne. 



 

Fredagen 24 maj: Heldagsutflykt för Trollsländan. 

 

Onsdagen 29 maj: Heldagsutflykt för Humlan och preliminärt 

utflyktsdatum för Nyckelpigan. 

 

Tisdagen 11 juni: Sommarfest för hela förskolan kl. 15:00 

 

Torsdagen 27 juni: Sista verksamhetsdagen innan 

sommarstängningen… 

 

Trevlig Sommar! 

 

Förskola och Fritids öppnar för höstterminen måndagen 29 juli. 

 

 


