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Nästa vecka är det sportlov och många barn är lediga. Information om vad vi gör på  
dagarna kommer att stå på tavlan i hallen. Veckan kommer gå i lugnare tempo och vi 
tar dagarna som dem kommer.

Denna vecka har snön smällt bort och det är blött och lerigt på vår gård, vilket barnen 
har uppskattat och det har inbjudit till väldigt mycket vattenlek. Vi ber er se över att 
det finns fodrade galonkläder, extra kläder i lådorna och flera par vantar som tål vatten.

Veckan  har  varit  full  med  aktiviteter  från  pysslande  med  faddrarna,  mulle, 
biblioteksbesök, alla hjärtans dag pyssel, till vinterexpedition. 

I skapande denna vecka har vi pysslat hjärtan med faddrarna, alla hjärtans dag kort 
och bakat chokladmuffins med hjärtan på. Det har varit uppskattat av barnen och det 
är alltid roligt när faddrarna är på besök.

Info från Annika som gått ut via mail till alla föräldrar:
”Hej alla föräldrar,
Jag kommer att gå på föräldraledigt eftersom det väntas tillökning i familjen. Emma 
Vesterlund (har jobbat på Gripsholms Förskola förra året) kommer att vikariera mig 
under den tiden jag är borta. Emma kommer att ta över mina arbetsuppgifter från och 
med den 25.2. 2019.
Vårterminens föräldramöte hålls den 27 februari kl. 18-19 i skolans 
matsal. Välkomna!”

Vi märker att en traditionell sjukdomsperiod är på ankommande och vill påminna er 
om våra rekommendationer. Vi vill att ni meddelar oss när ni är borta och sedan 
meddelar oss senast kl 15 dagen innan ert barn kommer tillbaka till förskolan. 
Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnen kommer tillbaka. Vid magsjuka 
ska barnen vara friska och symtomfria i 48 timmar innan . Vi önskar att ni respekterar 
detta eftersom det rör andra barn, andra föräldrar och personalen.  



Påminnelse om när ni hämtar: Titta i torkskåpet och lägg upp på barnets plats eller ta 
hem och tvätta, samt gå igenom ert barns låda med kläder så att det finns extra kläder. 
_____________________________

Vecka 9   
Emma börjar hos Hemulerna, varmt välkommen
                                                                                                       
Måndag: Rörelse för barnen födda 2014. 

      Förberedande undervisning för barn födda 2013 kl. 9:00  
Tisdag: Mulle, ryggsäck med liten matsäck med.
Onsdag:  Dans för barnen födda 2013
Torsdag: 
Fredag: 
________________

Trevlig helg 
Förskolan håller stängt 17 juni för planering 

Vid frågor: 

Mumintrollen 0701821128  

Hattifnattarna 0701821127  

Hemulerna 0701898103  

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


