
 

VECKA 42 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej alla föräldrar! 

Vi har denna vecka fått känna av ett riktigt höstväder. Regn, blåst och kallt. Vi ber 
er att se över era barns kläder så att det finns vattentåliga och varma kläder, vi är 
ute mycket oavsett väder. Vi har den här veckan träffat superkompisen och 
handdockan Ole. Han har varit med i våra samlingar denna vecka, pratat med 
barnen om vad en superkompis är och hur man blir en superkompis. Vi kommer 
framöver att jobba med temat kompisar, vänskap och känslor och redan nästa 
vecka får vi träffa kompismonstret Töpsi. Vi vill med detta stärka kamratrelationer, 
det sociala samspelet mellan barnen och förebygga mobbning. 

Nästa vecka är det äntligen dags att träffa våra nya faddrar. På onsdag kommer vi 
att ha vår första fadderträff. Faddrarna har valt ut en bok som dom kommer att läsa 
för oss som första träff. Mumintrollens faddrar är Rävarna och Hattifnattarnas 
faddrar är Hjortarna. Barnen vet att det är dags för fadderträff och har fått reda på 
vem som är sin fadder men prata gärna med barnen hemma och påminn dom om 
våran träff. 

Fredagen den 25/10 kommer vi att gå på en höstexpedition till Hammarens IP. Vi 
promenerar iväg från förskolan kl.8:45. Alla barn som lämnas kl.8:30 och framåt vill 
vi ska vara påklädda för en dag utomhus. Eftersom vi är ute en hel dag önskar vi 
att ni tänker på vad ni väljer för kläder till barnen. Vi önskar att barnen har med en 
ryggsäck innehållandes en liten matsäck. I ryggsäcken vill vi även att ni har med 
sånt som barnen kan behöva under dagen: extra byxor, vantar och en varmare 
tröja. Ni vet själva vad ert barn kan behöva ha med sig. Lunchen äter vi ute under 



dagen. Vi beräknar att gå från IP ca kl.13:30. När vi kommer tillbaka blir det 
mellanmål och sen fortsätter vi vår dag inomhus.  

 

VECKANS TECKEN
Glad: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05136  

Toalett: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02800 

Skog: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07308 

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. Kom även ihåg att det är en liten kudde och litet gosedjur som vi tar med 
oss till vilan. Större saker ber vi er ta hem då det är begränsat med plats. Vänligen 
se så det inte ligger en stor hög med kläder på golvet eller på hyllan ovanför 
golvet. TACK för hjälpen! 

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://teckensprakslexikon.su.se/ord/05136
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02800
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07308
https://forms.gle/eNCmsXPPpKunNziv6


14.10-18.10.2019 

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. 

VID FRÅGOR:  
Hattifnattarna 070 182 11 27  
Mumintrollen 070 182 11 28  
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/


Fri lek 
Skapande

Mulle Hattifnattar/

Musik Mumintroll

Fadderträff

Hattifnattar

9:15-10:00 
Mumintroll 

10:30-11:15

Mulle Mumintroll/

Musik Hattifnattar Gruppverksamhet/


Fri lek

11:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande 
Språk

Gruppverksamhet/

Fri lek

Språk

Utflykt till 
Lottenlund 

14:00-16:00 

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

Språk

Fri lek

Fredagskul

14:10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse


