
 

VECKA 38 

VECKOBREV
Hattifnattar 

Hej på er! 
Nu kliver vi in i vecka 38. Det börjar bli kyligare väder på förmiddagarna men desto 
varmare mot eftermiddagarna. Vi ber er att se över era barns extra kläder så att det finns 
en bra uppsättning i påsen. Båda grupperna har nu gått på Mulle, vilket har varit väldigt 
uppskattat av barnen. Vi gick till Hjorthagen där vi behandlade allemansrätten, så att vi 
alla vet vad vi ska tänka på då vi rör oss ute i skogen. Vi avnjöt också vår matsäck och 
hade fri lek. Vi påminner att ni finner schemat för veckan längst ner i veckobrevet. 

Det finns nu telefonlistor uppsatta på whiteboardtavlan där ni föräldrar kan skriva upp era 
telefonnummer om ni vill kunna kontakta varandra för lek utanför förskolan. Det är frivilligt 
att skriva upp sig. 

Vi vill påminna er att meddela barnens vistelsetider till Emma. Gäller ALLA barn. 
(emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se) 
 

Föräldramötet den 17 september 2019 kl. 18.00-19.00 kommer att äga 
rum i förskolans lokal i Viken-huset. Vi kommer att gå igenom en del 
praktiska saker men en stor del kommer att ligga på SchoolSoft, ett 

verktyg som kommer att tas i bruk i förskolan. Vi önskar att alla barn har 
minst en vårdnadshavare på plats.

mailto:emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se


 

KOM IHÅG
 

Viktig information till alla som rör sig på förskolan! På grund av nöt- 
och äggallergier hos några barn på förskolan uppmanar vi er alla att 

vara extra noggranna med hygienen innan ni anländer till förskolan. 

TACK för visad hänsyn!

OBS! 

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!  

Gäller endast barn som gick på förskolan förra terminen.

Det är ytterst viktigt att era kontaktuppgifter 
stämmer, vid förändring mejla Katarina på kansliet. 
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Sjukanmälan görs innan klockan 08:00 t i l l 
avdelningstelefonen (antingen via samtal eller per 
sms) och sedan bör ni 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. 



16.9-20.9.2019 
SCHEMA

VECKANS TECKEN
Bajsa: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10415 

Kissa: http://teckensprakslexikon.su.se/ord/02803 

Städa: http://teckensprakslexikon.su.se/ord/00446 

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

Trevlig helg!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Utevistelse

Samling
Mulle

Samling Samling

Fri lek Rörelse Musik Samling

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Skapande Fri lek Fri lek Fri lek
Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
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