
 

VECKA 43 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hallå i hösten! 

Redan fredag nu då detta skrivs, veckorna rullar på och vi kommer in i vecka 43. 
Under veckan som varit har vi fortsatt jobba med vårt tema kompisar, vänskap 
och känslor. Vi har träffat Ole och hans kompis Töpsi. Töpsi behandlar glädje, så 
vi har därmed fokuserat på känslan glädje men också fortsatt prata om hur vi alla 
är superkompisar. Barnen uppskattar kompismonstren väldigt mycket och har 
många frågor och funderingar. Ni alla har väldigt kloka barn med bra åsikter.  

Vi har under veckan också hunnit träffa våra faddrar, vilket var pirrigt innan men 
blev en stor succé. Rävarna och Hjortarna tyckte också att det var riktigt kul och vi 
ser alla fram emot nästa träff. Barnen är mycket fascinerade över hösten, de har 
många funderingar om bl.a. löven som nu ligger överallt på marken. Vi har därmed 
pratat mycket om träd och löv under Mulle. Ni ser lite bilder på vår Facebooksida 
”Gripsholms förskola”. För er information är Eliza borta och vi har under veckan 
haft vikarien Emma med oss i Hattifnattarna. Emma är också med oss under den 
kommande veckan. 

På fredag 25/10 går vi på 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 (t.ex. frukt/smörgås/dricka). 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 
tar vi med från förskolan och vi avnjuter den ute under dagen. Vi beräknar att gå 



från IP kl.13:30. När vi kommer tillbaka blir det mellanmål och sen fortsätter vi vår 
dag inomhus. Självklart är alla barn välkomna att delta denna dag, även de som 
inte har ordinarie vårdtid på fredagar. 

Vi vill återigen påminna om att lägga in era barns vistelsetider i SchoolSoft. 
Några barns tider har nu försvunnit eller så har tidsperioden ni lagt in gått ut. 

Vänligen kontrollera att just DITT barn har vistelsetider. TACK på förhand.  

VECKANS TECKEN
Halloween: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11093 

Förlåt: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10053 

Tack: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805  

HALLOWEEN-MASKERAD TORSDAG DEN 24/10  
Vi på förskolan bjuder in barnen till maskerad, de som vill får klä ut sig i valfri 

klädsel, MEN inga läskiga masker.  
Vi kommer ha en dag som går i höstens tema och uppmärksamma att 

halloween är runt hörnet.  

LUCIA 

Vi vill redan nu bjuda in er föräldrar till vårt luciafirande. Firandet kommer äga 
rum i Mariefreds kyrka den 11 december klockan 9:00. Mer info kommer men 

boka gärna in detta i er kalender redan nu. 

CAMPUS 
Det har skett förseningar i vår flytt till Campus, detta är inget vi kan göra något 

åt och har ingen mer info om.  
 

Vid frågor kontakta Ann-Cathrine Helling på  
ann-cathrine.helling@gripsholmsskolan.se
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21.10-25.10.2019 

SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar

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) extra kläder vill vi finns i 
tygpåsen. 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! 

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 

Tack för denna vecka och trevlig helg!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7:30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Höstexpedition  
kl.8:45-13.30

9:00 Gruppverksamhet/

Fri lek

Mulle för både 
Mumintroll och 

Hattifnattar

Mumintroll rörelse

10:00-10:35 

Hattifnattar rörelse 
10:40-11:15

Halloweenkul

11:30 Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

Gruppverksamhet/

Fri lek


Mumintroll till 
Lottenlund åter 

ca 14:30

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

Gruppverksamhet/

Fri lek


Skapande

14:10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Lek inomhus


