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DAGISEVENEMANG PM  
 

Bondgårdsbesök 
NoRa ansöker om ett bidrag för dagisets bondgårdsbesök. Strelsen kommer överens med 

dagispersonalen om de hellre vill ha Hemböle kiertävä kotieläintarha på besök till Rastis på 

hösten eller om grupperna vill åka till Rehndal bondgård med buss på våren. 

 

Hemböle 
Hemböle bondgård har kommit till Unkans parkering som ligger bakom Rastis huset. Barnen 

har gått i små grupper tillsammans med personalen och tittat på djuren. Hösten 2021 hade vi 

en ordningsvakt på plats som hade som uppgift att hålla utomstående borta. 

Hösten 2021 var djuren på plats 14:30-17:00 och barnen kunde gå med föräldrarna och titta 

på djuren när de avhämtades från dagis. 

http://hembole.fi/ 

Kontakt: ossi.kaurio@gmail.com 

Hösten 2021 ordningsvakt via narikka.com 

 

Rehndal 
https://www.rehndahl.fi/ 

Det är Pipsan på dagis som brukat beställa bussen till Rehndal så hon har mera info. 

Kostnaden med buss + inträde har legat runt 1000 euro. 

 

Teater / Konsert 
NoRa ansöker om bidrag för detta. Senast har det varit Barnens Estrad som haft teater för 

barnen under dagistid våren 2022. Samarbeta med personalen gällande dag och tid. Någon 

i fixargruppen bokar teatern/konserten. 

 

Halloweendisco 
Halloweendiscot har haft flera års paus. Discot ordnas av dagisets fixarföräldrar. Det behövs 

föräldrar som är på själva discot och föräldrar som kan baka/fixa ätbart till discot. Vill du vara 

med i fixarföräldragruppen maila hosnora@gmail.com så lägger vi till dig. 

Discot är till för alla dagis- och förskolebarn på Rastis. Discot har ordnats i Gula- och Gröna 
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molnets utrymmen så att dansen varit i Gula och café i Gröna. En godiskiosk och lite 

spännande program (lådor man fick sticka handen i och känna på äckligheter) ordnades i 

korridoren. 

Inträdet var senast 2 euro och då ingick allt ätbart. Barnen skulle ha en vuxen med sig. 

NoRa har discolampor men man måste koordinera med treornas föräldrar, för ifall skolan har 

disco samma dag så kommer lamporna att användas där. Men om discot inte är samma dag 

går det bra att låna lamporna. 
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Växelkassa till dörren fixas vi NoRas kassör. Inkomsterna av discot går till Noras kassa till 

förmån för alla Rastis-barn. 

 

Femåringarnas träff med blivande förskolekompisar 
Ett fint sätt att för barnen få träffa sina blivande förskolekompisar från Strandboden och 

Fyren. Det är också en fin möjlighet för föräldrarna att knyta kontakter. Barnen kommer att 

gå i samma klass i flera år framöver. 

Det som behöver göras är: 

- Bestämma dag, tid och ställe under maj-månad 
- Skicka ut info / inbjudan till föräldrarna för femåringarna på Rastis, Strandboden och Fyren 
- Fixa lite ätbart. NoRa stöder evenemanget ekonomiskt så kontakta styrelsen angående detta. På 

senaste motsvarande träff handlade det om typ croissanter och saft om jag minns rätt. Men ni 
väljer hur ni gör. Kvitton levereras till NoRa. 

- Fundera om ni vill ha något program eller är det fri samvaro som gäller. 

Kontakt till Strandboden går säkert att fixa via vår daghemsföreståndare. 

Daghemmet Fyren når man: Tel.nr. 045 610 3474 Epost: info@dhfyren.fi 

 

Förskolans simskola 
Simskolan har tidigare ordnats under förskoletid men från och med 2021 får den inte längre 

ordnas på det viset utan måste ordnas med hjälp av föräldrar. Dvs. föräldrar måste gå med 

de barn som deltar till och från simhallen samt närvara i simhallen under förskolan. Den 

senaste ansvariga var Christoffer Eneberg våren 2022 som har mer info. Kontaktuppgifter fås 

av styrelsen vid behov. 

Simläraren har bokats via Eva-Lena Gästrin egastrin@gmail.com 

Bassängen i Nordsjö simhall bokas av Mika.Haapasalo@urheiluhallit.fi 

mailto:info@dhfyren.fi
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Varma bassänger finns också i Irishuset i Östra centrum och Sportkvarnen i Kvarnbäcken 

ifall Nordsjö är fullbokat. 

– 

Fakturor skickas till: 

Nordsjö Rastis föräldraförening rf 

c/o Nordsjö lågstadieskola 

Fjärdstråket 6 

00980 HELSINKI 

hosnora@gmail.com 
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