
 

VECKA 39 

VECKOBREV
Hattifnattar 

Hej alla där hemma! 

Vi vill börja med att tacka för ert deltagande i föräldramötet i tisdags. Väldigt roligt 
att se så många av er där. Presentationen som visades under mötet finns nu att ta 
del av på hemsidan. Under förra veckan hade vi skolfotografering och inom två 
veckor kommer en kod att skickas till er föräldrar. Med hjälp av koden kommer ni 
själva att kunna beställa de foton som ni vill ha. Vid frågor kontakta Collage Foto 
(info@collagefoto.se eller 019-6111030). Det finns nu också uppsatta telefonlistor 
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 sina 
kontaktuppgifter.  

Torsdag 26/9 kommer Hattifnattar och Mumintroll att delta i Skoljoggen. Skoljoggen 
är Sveriges största motionslopp för barn och unga och arrangeras varje höst i 
skolorna runt om i landet. Elever från förskolan till gymnasiet deltar på sina villkor. 
Springer, rullar, lunkar, joggar eller går – det väljer de själva. Skoljoggen är ingen 
tävling. Det är en manifestation för rörelseglädje och rörelse för alla. 
Uppvärmningen börjar kl. 8:50 uppe på innergården, så vi samlas som vanligt på 
våran innegård och går sedan dit tillsammans. Loppet för oss startar kl. 9:10. Vi 
pedagoger kommer att springa/gå med barnen och sen samlas vi för en 
gemensam samling. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in 
bland deltagare, skolpersonal och föräldrar. Under 2017–2021 samlas 
Springslanten in till den ideella organisationen Clowner utan Gränser. OM man vill 
skänka pengar lägger man slanten i ett kuvert och ger till Frida eller Mimmi. Här 
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finner ni mer info om Skoljoggen, http://www.skolidrott.se/globalassets/-svenska-
skolidrottsforbundet-skoljoggen/dokument/foraldrabrev-pa-svenska.pdf. 

Under föräldramötet valdes två föräldrarepresentanter som under verksamhetsåret 
2019-2020 kommer att representera Gripsholms förskola i föräldrarådet. 

Sara Grimlund - sara.grimlund@gmail.com  
Michaela Hildebrand - michaela.hildebrand@telia.com 

Under föräldramötet uppkom en fråga angående förskolans krisplan. Gripsholms förskola 
jobbar enligt samma krisplan som Gripsholmsskolan. Om man vill ta del av krisplanen 
hittar man denna på skolans hemsida (https://gripsholmsskolan.se/krisplan/). 

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

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

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

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.

Kom ihåg att anmäla tider för ert barn i SchoolSoft. Från och 
med måndag v.39 kommer vi att ta i bruk SchoolSoft och 

därmed sköta hämtning/lämning via avdelningarnas Ipads. 
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23.9-27.9.2019 
SCHEMA

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! 

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

9.00 Gruppverksamhet Mulle
Rörelse kl. 10:00 Skoljoggen  

kl. 8:50Samling Samling

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Gruppverksamhet Gruppverksamhet Gruppverksamhet Gruppverksamhet
Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
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