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Då var första veckan av vår verksamhet avklarad. Under kommande vecka fortsätter vi att bekanta 
oss med rutinerna och lär känna varandra. 

Hattifnattarna kommer att bekanta sig med Mulle på onsdag förmiddag och då kommer gå ut i 
skogen och bekanta oss med den. Vi kommer under året följa med hur naturen förändras i en   
bestämd naturruta. Till onsdagen 23.8 så behöver inte barnen ha med sig något till Mulleskogen, utan 
vi bekantar oss först med platsen. När det gäller övrig verksamhet så fortsätter vi med temat lära 
känna för att bygga upp en gemenskap.  

Vi kommer att fortsätta att satsa mycket på utomhusverksamhet så viktigt att ha med passande kläder 
till barnen. Kom ihåg att märka barnens kläder med namn! 

O m d i t t b a r n i n t e h a r f a s t a t i d e r , m e d d e l a o s s v i a m a i l p å b å d e 
emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se och johanna.rosenberg@gripsholmsskolan.se. När ert barn 
har ändrad vårdtid eller den överensstämda vårdtiden inte håller så meddela oss via sms till 
någon av telefonerna så är vi förberedda på ändringar.  Det samma gäller vid sjukdom eller 
annan frånvaro.  

De barn som har 15 h/vecka har sina förskoledagar på måndag, tisdag och onsdag.  

Kom även ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter så att vi kan kontakta er vid behov. Om 
uppgifterna ändrats, kontakta katarina.hedman@gripsholmsskolan.se 

Vi är oerhört tacksamma för alla donationer som vi har fått och börjar nu ha våra förråd fyllda. Vi tar 
ännu gärna emot dockor, utklädningskläder och småbilar. 

Onsdagen 23.8 kommer vi på förskolan att medverka på skolans skolstart, vilket betyder att vi 
samlas tillsammans med skolbarnen ute på gården kl 8.30. De barn som kommer senare får gärna 
komma strax innan 8.30 för att delta, eller så går det bra att lämna efter samlingen.  

Förskolan håller stängt för personalens planeringsdag 18.9. 
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Vid frågor kontakta;  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattar 0701821127


