
 

VECKA 40 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
Hej alla där hemma! 

Redan sista fredagen i september månad och vi närmar oss oktober och kallare 
väder. Barnen vill gärna ha mössa och vantar då det är kyligt från morgonen, 
vänligen se över detta. Vantarna brukar dock lätt försvinna så kom ihåg att 
namnmärka dessa. Om ni saknar något, kom ihåg att kolla i torkskåpet och i 
förskolans låda med kvarglömda kläder. Det kan också hända att städerskorna 
lägger kläder i lådorna så saknar ni något så kan de även vara gynnsamt att kolla 
skolans låda som är bredvid.  

Under veckan som varit har vi jobbat kring temat rymden och med hjälp av 
barnens nyfikenhet har vi fördjupat oss i rymdens oändlighet. Vi har tillsammans 
tittat på bilder och diskuterat om rymden, barnen har fått ta del av spännande 
filmklipp/fakta och de har skapat egna rymdraketer. Detta för att barnen ska få nya 
kunskaper om rymden men också för att uppmärksamma att den första svenska 
tjejen åkte upp i rymden i onsdags. Vi fortsätter jobba kring rymden också denna 
vecka.  

HÄLSNINGAR FRÅN KANSLIET 
Höstlov vecka 44 

Vecka 44 (28/10-1/11) är det dags för höstlov, Gripsholms förskola och Eftis är 
öppna. Vi behöver veta vilka tider ditt barn är i behov av omsorg, anmäl 

även om ni inte är i behov av omsorg. 
Anmäl ert behov till Eftis här: https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6 
Ni som har barn på förskolan anmäler era tider via SchoolSoft. 

Sista anmälningsdagen är den 15 oktober. 

https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6
https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6


När ni lämnar/hämtar ert barn får ni gärna hjälpas åt att plocka i ordning runt ert 
barns plats i kapphallen. Visa barnet vad som ska ligga i röda korgen (mössa, 
vantar = sådant som kan behövas under dagen) och häng upp barnets kläder på 
en krok. Vänligen se så det inte ligger en stor hög med kläder på golvet eller på 
hyllan ovanför golvet. TACK för hjälpen! 

Under föräldramötet valdes två föräldrarepresentanter som under verksamhetsåret 
2019-2020 kommer att representera Gripsholms förskola i föräldrarådet. Här hittar 
ni kontaktuppgifter till dem. 
Sara Grimlund - sara.grimlund@gmail.com  
Michaela Hildebrand - michaela.hildebrand@telia.com 

VIKTIGT! 

VECKANS TECKEN
Sko: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02224  

Jacka: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02130  

Mössa: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00108  

Det är ännu några som inte anmält tider i 
SchoolSoft. Det är mycket viktigt att ni gör det. 
Från och med nu så använder vi våra avdelnings 
Ipads för att . Om någon har problem eller frågor 
så ta det med personalen så hjälper vi er.  

Vi saknar böcker från projektet ”Bokugglan” vi 
hade förra terminen. Om ni har någon bok 
hemma som tillhör ”Bokugglan” vill vi att ni 
lämnar tillbaka dem snarast!  
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Från och med nu ser veckoschemat lite annorlunda ut. Vissa aktiviteter är skrivna 
med en färg. Det innebär att ditt barns färggrupp har den aktiviteten då.  
Om ni är osäkra på era barns färgrupper så fråga av dom. Dom har stenkoll ;)  

30.9-4.10.2019 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar

Sjukanmälan görs innan klockan 08:00 till avdelningstelefonen eller via SchoolSoft. Ni bör 

meddela oss senast klockan 13:00 dagen innan ert barn är redo att återvända till förskolan. 

Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnet kommer tillbaka och vid magsjuka ska 

barnen vara symtomfria i 48 timmar innan de återvänder till förskolan. Vi önskar att ni 

respekterar detta eftersom det berör andra barn, andra föräldrar och personalen. 

Som ni kan avläsa i schemat börjar dagarna på förskolan (efter frukost) med 

utevistelse. Det innebär i praktiken att när ni lämnar ert barn för en ny spännande 

och lärorik dag ser vi gärna att barnet är påklätt och redo för utevistelse! 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Utevistelse

9.00
Gruppverksamhet/


Fri lek

Skapande

Mulle Hattifnattar/

Musik Mumintroll

Rörelse kl. 10:00 
Mumintroll/


Rörelse kl.10:40 
Hattifnattar

Mulle Mumintroll/

Musik Hattifnattar Gruppverksamhet/


Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

Gruppverksamhet/

Fri lek

Språk

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

Språk

Gruppverksamhet/

Fri lek

Språk

Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

�



VID FRÅGOR:  
Hattifnattarna 0701821127  
Mumintrollen 0701821128  
Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37 

Trevlig helg!


