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Under veckan som gått har vi nu bekantat oss med varandra efter ledighet och nya 

spännande saker. Barnen födda 2014 startade upp med sin rörelse och det var mycket 

uppskattat och blivande förskoleklassare startade sin skolförberedande undervisning 

med Michaela och Johanna. 

Hos Mumintrollen denna vecka har vi jobbat med temat vintern, vi har pratat om 

vinter tecken, djur som är framme på vintern och gjort fågelmatskakor att hänga upp. 

Nästa vecka kommer vi fortsätta med temat vinter och starta upp igen med temat ”Vår 

stad” och denna gång ska vi arbeta med kyrkan.

I skapande denna vecka har vi gjort sockermålningar. När vi inte jobbat med 

lärarledda lektioner har vi byggt med våra nya magneter, åkt kana på isen, byggt 

häftiga byggnader i byggrummet, spelat spel och ”bara” lekt. Med tanke på att det just 

nu är lite snö men väldigt mycket is uppmanar vi att alla barn har en hjälm här på 

förskolan, glöm inte märka den med namn.   

Vecka 8 är det sportlov. Anmäl om ditt barn i behov av omsorg, anmäl även om ditt 

barn inte är i behov av omsorg via länken: 

https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1 Sista anmälningsdagen är 6.2.

Info från skolan gällande blivande förskoleklasselever: 

Gripsholmsskolan håller ett informationstillfälle för alla nya föräldrar lördagen den 26 

januari 2019 kl 11.00-12.30 i skolans matsal. Varmt välkomna alla nya familjer!

https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1


Vecka 4                                                                                                            
Måndag: Rörelse i gymnastiksalen för barnen födda 2014. 

      Förberedande undervisning kl. 9.  
Tisdag:
Onsdag: Mulle i hjorthagen eller (pulkautflykt om det finns snö) Ryggsäck med 
lättare mellis och sittunderlag Uterörelse för barnen födda 2013
Torsdag:  
Fredag: Fredagskul
________________ 

Veckans tecken:            
Pulka:https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723      
Januari:https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051      
Februari:https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530 

Förskolan håller stängt 17 juni för planering 

Trevlig helg 
Vid frågor: 

Mumintrollen 0701821128  

Hattifnattarna 0701821127  

Hemulerna 0701898103  

Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 3 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
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