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Välkomna till förskolan efter en fantastisk sommar! Efter ett skönt sommarlov känns 
det väldigt roligt att få träffa både nya och ”gamla” barn. Inskolningen av nya barn 
pågår under augusti och september månad. Inskolningen för de nya barnen sker under 
tre  dagar  mellan kl.  9:00 och 11:00 enligt  de dagar  som föräldrarna anmält.  Efter 
inskolningen är barnen välkomna enligt anmälda vårdtider. 

För de barn som lämnas tidigt, kommer frukosten att serveras i förskolans utrymmen 
mellan 7:00 och 7:30. 

Trots att vi haft en fantastisk sommar, börjar vädret bli lite ostadigare. Kom därför 
ihåg att ta med kläder efter väder. Kläderna kan läggas i barnens egen låda eller vid 
kroken  i  kapprummet.  Vi  önskar  att  varje  barn  har  2  tröjor/t-shirts,  2  par  trosor/
kalsonger, 2 par byxor/shorts och 1 tjocktröja. Kom ihåg att märka barnens kläder med 
namn! Ta också med en vattenflaska så ert barn kan dricka under dagen. 

Förutom extrakläder får barnen ha med sig en kudde, en mindre filt och ett kramdjur 
hemifrån. För att allt ska rymmas i lådan, får kudden inte vara större än 35x55cm.  
Filten och kudden bevaras alltid i lådan och måste rymmas i den. I övrigt tas inga egna 
leksaker med till förskolan. 

Om  ditt  barn  inte  har  fasta  tider,  meddela  oss  via  mail  på  
annika.barnlund@gripsholmsskolan.se.  Vi  behöver  veta  era  tider  två  veckor  på 
förhand.

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

Vid  sjukdom  eller  frånvaro  meddela  oss  innan  kl.  8:00  samma  dag.   Förskolans 
telefonnummer finns både på hemsidan och längst nere på veckobrevet. Meddela oss 
också när barnet kommer tillbaka. 

De barn som som har 15h/vecka går i förskolan tisdag-torsdag kl. 9:00-14:00.

mailto:annika.barnlund@gripsholmsskolan.se


Förskolan har planeringsdag måndagen och tisdagen 13.8 och 14.8. Förskolan är då 
stängd. 

Förskolans föräldramöte hålls den 23.8 kl. 18:30. Platsen meddelas senare. 

Veckobreven  kommer  i  framtiden  inte  att  skickas  ut  via  mail,  utan  publiceras  på 
https://gripsholmsskolan.se under fliken Gripsholms Förskola.

Nästa veckobrev publiceras 17 augusti. 

Vid frågor kontakta; 
Mumintrollen 0701821128
Hattifnattarna 0701821127
Hemulerna 0701898103

https://gripsholmsskolan.se

