
    Välkomna till en ny termin på St. Isidor 

 

Hej! Hoppas sommaren har varit fylld av härliga stunder 

och gemenskap. 

Nu ser vi fram emot att fylla höstterminen med lärorika och lustfyllda möten 

tillsammans med era barn. 

 

Vi välkomnar alla nya familjer och en ny pedagog vid namn Lenis Svedholm. 

St. Isidor är en avdelning med två hemvister. På Lilla Isidor arbetar Camilla, 

Lenis och Alexander och på stora Isidor arbetar Therese och Lisa. 

 

Förskolans öppettider är 06:30-17:30. Fram till klockan 08:00 är vi 

tillsammans på Lilla Isidor. 

Frukost serveras från 7.30-8.00, därefter går de som går på stora sidan över 

med sin pedagog. 

 

De barn på stora sidan som börjar 08:00 eller senare kommer direkt till sin 

hemvist. 

Det är mycket viktigt att meddela när ert barn är hemma av någon 

anledning och även meddela när de kommer åter. 

 

Vi har en verksamhet där vi ofta går till skogen, teater, bibliotek mm. Därför 

är det viktigt att hålla tider. 

Telefonnummer Lilla Isidor: 0707 767916 

Telefonnummer Stora Isidor: 0736 500432 

  

 

                      

 



  

 Kalendarium Ht 2022 

Augusti Inskolning av nya barn. Vi arbetar kring att skapa trygghet och 

gruppkänsla.  

 

Tis 30/8 Grilläventyr på Apslätten. 

Ons 31/8  APT (Arbetsplatsträff) omsorg stänger kl. 15:15. 

 

September Vi lär oss vår bordsbön och fördjupar oss i skolans profil på ett lekfullt sätt. 

Ons 7/9 Lilla Isidor åker på utflykt till Kättilsröd bondgård (4 timmar). 

Fre 19/9 Gemenskapsdag vi pratar om hur man är mot varandra och har gruppaktivitet. 

Ons 28/9 Föräldramöte kl. 18:00-19:30 på St. Isidor 

Fre 30/9 Grilläventyr på Apslätten. 

 

Oktober Arbetar projekt- och temainriktat utifrån barngruppens intressen. 

10/9-14/10 Uppföljningssamtal måndag-fredag för nya inskolade barn. 

Tis 4/10 Mässa Katolska kyrkan Heden för de äldre barnen. 

V.44 Höstlov, 31/10-6/11. 

 

November Arbetar med våra projektarbeten. 

Mån 7/11 Studiedag och omsorg är stängd hela dagen. 

Ons 9/11 APT (Arbetsplatsträff) omsorg stänger kl. 15:15. 

 

December Under denna månad arbetar vi kring jultraditioner och Jesu födelse. Vi firar advent med 

egengjord adventskalender, bakar lussebullar, pepparkakor m.m. 

Tor 1/12 Grötfrukost, kom och ät julgröt med oss och fira in advent. Föräldrar välkomna. 

Tis 6/12 Vi får besök av St. Nikolaus. 

Ons 7/12  Mässa Katolska kyrkan Heden för de äldre barnen. 

Tis 13/12 Luciafirande kl. 16:00 på vår gård. Välkomna! 

Tor 22/12 Skolavslutning. 

 

 

 


