
 

VECKA 45 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej! 

Nu har vi passerat läsårets mitt, alltså höstlovet. Vi hoppas att ni hade ett skönt lov 
oavsett var ni befann er. På förskolan var det betydligt färre barn och personal 
under veckan som gått. Vi hade en vecka i barnens anda och var mycket 
tillsammans med fyraåringarna (Mymlor och Hemluer.) Vi var bl.a. på en 
gemensam utflykt till Lottenlund och njöt av solen som tittade fram. 

Vi kliver in där vi avslutade innan lovet och forsätter att jobba med vårt tema 
kompisar, vänskap och känslor. Vi har träffat Ole och hans kompis Töpsi. Töpsi 
behandlar glädje, vi har därmed fokuserat på känslan glädje. Denna vecka är det 
dags att träffa Piron, som behandlar känslan ledsen.  

Till er kännedom är det på onsdag service av Gripsholmsskolans samt -förskolans 
brandlarm. Bara så ni vet ifall larmet går i tid och otid. ;) 

Vi vill också berömma era duktiga barn som vi fick ha med oss på vår 
höstexpedition. Vi hade en jätterolig dag med mycket spring i benen. Vår 
halloweenmaskerad var också en skojig dag. Nu laddar vi om batterierna och 
fortsätter in mot vintern. 

Vi vill påminna er att se över era barns kläder. Lägg extra kläder i tygpåsen och 
vantar, mössor och annat som barnen behöver till påklädnad i den röda korgen. 
Också en extra påminnelse att lägga in tider i SchoolSoft. Många hade bara tider 
fram till höstlovet. Om man behöver hjälp så ta tag i en pedagog så ska vi hjälpa 
er. 



 

Det är snart dags för utvecklingssamtal. Tiderna kommer skickas ut via SchoolSoft. 
Det kommer att erbjudas 30 tider per avdelning (24barn). Det är först till kvarn som 
gäller om man vill ha chansen att välja. Om man mot förmodan inte hittar en tid 
som passar, mejla din ansvariga pedagog så får vi försöka lösa det. Tiderna är 30 
minuter långa och vi kommer prata om ditt barn på förskolan.  

4.11-8.11.2019 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Inbjudan till 
farsdagsfrukost 

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Utevistelse

9.00
Gruppverksamhet/


Fri lek
 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 

Skapande

Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Farsdagsfrukost 
Inkommande fredag, 8:e november, bjuder vi in till farsdagsfrukost här på Gripsholms 
förskola! Då får varje enskilt barn ha följetång av pappa/morfar/farfar/annan kär vän 
och komma på frukost i vår matsal. Frukosten serveras mellan 07:00-08:30 och man 

dyker upp när det passar en bäst. Är man ledig denna dag är man självklart 
välkommen på frukost och sedan tacka för sig när man är klar.  

Hjärtlig välkommen!  



 

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!

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

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. Bygget är snart byggklart, sedan tillkommer tid för granskningar och 
efterarbeten.  

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