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Som ni  säkert  uppmärksammat  på  fb-sidan  så  har  vi  startat  upp  temat  VATTEN, 
mycket spännande och roligt. Mer om detta kommer vi att visa upp på förskolans dag 
nästa veckas torsdag den 16/5 mellan 14.00-16.00 då ni familjer är varmt välkomna att 
titta in i vår verksamhet. 

I  tisdags  gick  alla  barn  födda  2013  och  plockade  skräp  vid  tåget,  slottet  och 
Lottenlund. Vi hittade massor av skräp bland annat en cirkusaffisch, plast och papper. 
Barnen tyckte det var väldigt kul.

Som vi berättade i förra veckobrevet att utflykten för barnen födda 2014 var under 
planering  är  nu  även  denna  planerad,  vi  åker  till  Porsbjers  gård  i  Stallarholmen 
”Blombacka gård” den 29/5. Vill någon skjutsa och vara med oss denna dag går det 
bra, hör av er snarast till Emma.Vi startar 08.15 och beräknar att var åter ca 13.00. Vi 
kommer att bjuda på lunch till barn och föräldrar som deltar.

Onsdag  den  5/6  kommer  barnen  födda  år  2013  att  besöka  familjen  Porsbjer  på 
Blombacka gård i Stallarholmen. Vi behöver er hjälp för att ta oss dit och undrar vilka 
som kan tänka sig att ställa upp med skjuts denna dag? Vi startar 08.15 och beräknar 
att var åter ca 13.00. Vi kommer att bjuda på lunch till barn och föräldrar som deltar.

Eftersom det är morsdag den 26 maj vill vi bjuda in alla mammor, mormödrar, 
farmödrar eller annan vän till barnen på morsdagsfrukost fredagen 24 maj. Frukosten 
serveras mellan 6:30 och 9:00. 

Vi har en tråkig nyhet som vi måste berätta om: Johanna Innerfors slutar hos oss den 
29/5 då hon fått ett nytt jobb i Lindesberg, stort lycka till Johanna. När Johanna slutar 
kommer Erika Lännström att jobba hos oss på förskolan. 

Under nästa vecka kommer vi få besök av en lärarstudent  som heter Felicia Hästbacka 
och en prao elev hos oss på förskolan. 

Hälsningar från Eftis och förskolan: 
Nu börjar vi närma oss sommaren vilket innebär att det snart är dags för sommareftis 
och sommar på Gripsholms förskola. 



Vi behöver veta om era barn är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i behov 
av omsorg. 
Vi behöver även få information om ni är i behov av omsorg på klämdagarna i maj och 
juni. 
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8
Sista anmälningsdagen är måndagen den 20 maj.

OBS! Planeringsdag i juni ändrad från 17/6 till den 20/6. Förskolan kommer att 
hålla stängt den 20 juni.

____________________ 

Veckans tecken:
Sommar:https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04723
Blommor: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01767
Sol: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02547 

Hej alla föräldrar!
Vi kan nu meddela att det inför hösten 2019 kommer att ske förändringar i Gripsholms 
förskolas verksamhet. Vi kommer från och med augusti 2019 att växa till en förskola med 4 
avdelningar, 96 barn. Detta betyder att vi behöver större lokaler. Därför kommer barn födda 
2014 att flytta upp till den andra hotellbyggnaden uppe vid campus. Byggnaden kommer under 
sommaren att byggas om och anpassas till vår verksamhet. Denna byggnad kommer förskolans 
elever dela med förskoleklass. Detta innebär att samarbetet mellan förskolans äldre barn och 
förskoleklass kommer att utvecklas. Barn födda 2015 kommer att stanna kvar i lokalerna som 
vi är i idag. Vi kommer även att ta i bruk den gamla matsalen som finns nere i viken huset och 
göra den iordning för förskolans elever, så att de kan äta frukost, lunch och mellis där. 
Skolområdet kommer även att få sig ett lyft under sommaren. Allt är inte klart ännu så jag 
hoppas ni har förståelse om jag inte kan svara på alla frågor just nu, men skulle ni ha några 
frågor så kan ni kontakta mig på emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se  

Med vänlig hälsning,
Emma Vesterlund
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Vecka 20

Måndag: Rörelse för barn födda 2014. Skolförberedande undervisning för barnen       
       födda 2013.  

Tisdag: Fadderträff.                                                     
    Eftermiddag skräpplockardag för barn födda 2014, åter ungefär kl. 14:30.

Onsdag:Mulle kl 8.30, liten matsäck och ryggsäck med.                                                     
     Eftermiddagen rörelse för barn födda 2013.

Torsdag: Michaela ledig.
Fredag: Michaela ledig. Samling med Linda kl. 9.00.

Trevlig helg!
Vid frågor: 

Hattifnattarna 0701821127  

Mumintrollen 0701821128  

Hemulerna 0701898103  

Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37 


