
 

VECKA 46 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej alla där hemma! 

Återigen har en vecka passerat och vi har nu kickat igång efter lovet. Mycket skoj 
och stoj har passerat oss under veckan. Vi har bl.a. börjat öva luciasånger, haft 
rörelse i gymnastiksalen och även träffat många pappor/farfäder/morfäder under 
farsdagsfrukosten på fredagen. Vilken trevlig stund vi hade. Tack till er som kom! 
Eliza är även tillbaka nu vilket innebär att språket åter är i rullning. Denna vecka 
har vi tränat på att stimulera språkljud och munmotorisk träning.  

Gällande vårt tema kompisar, vänskap och känslor har vi denna vecka fått lära 
känna kompismonstret Piron som behandlar känslan ledsen. Vi har tillsammans 
med barnen bl.a. pratat om hur det känns då man är ledsen, var känslan sitter i 
kroppen och vad man kan göra då man själv eller en kompis är ledsen. Nästa 
vecka träffar vi Faderulla, kompismonstret som lär oss om rädsla. 

Under morgonen är det kallt och blåser en hel del. För att vi inte ska behöva 
springa upp och ner från gården med ert barn och så att barnen kan leka på bästa 
sett så ber vi er att klä på barnen ordentligt vid lämning. 

Vi påminner er ännu att lägga in tider i SchoolSoft. Det är mycket viktigt att ni 
gör detta så att vi är medvetna om barnens vistelsetider. TACK på förhand! 

Nu ligger tiderna för utvecklingssamtal ute på SchoolSoft. Samtalen är frivilliga och 
under samtalen kommer vi att prata om ditt barn på förskolan. Samtalen sker 
mellan din ansvariga pedagog och ni föräldrar. Ni kommer alla få ett papper att 
fylla i som ni lämnar in till Mimmi eller Frida en vecka innan samtalet. Om man mot 



förmodan inte hittar en tid som passar, mejla din ansvariga pedagog så får vi 
försöka lösa det.  

11.11-15.11.2019 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Utevistelse

9.00
Storsamling för att 

fira Grön flagg 
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

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

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

mailto:ann-cathrine.helling@gripsholmsskolan.se
mailto:ann-cathrine.helling@gripsholmsskolan.se


 
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! 

INBJUDAN FRÅN EFTIS 

Vernissage torsdag 14 november klockan 
15.15-18.00  

GHS EFTIS SPA  
Årets Vernissage blir lite annorlunda än tidigare år, vi bjuder in er till ett 
stort Eftis Spa. Det kommer att finnas fotbad och olika sorts massage; 
handmassage, huvudmassage, ritmassage. Rum med lugn musik och 

ljus, filmvisning av ”Den stora älgvandringen” m.m.  

Vi kommer ha en del alster att visa också som skapats under terminen.  

I matsalen kommer det finnas soppa och smörgås till försäljning, så ni 
behöver inte stressa hem till middag heller:)  

Välkomna! 
Kom och njut en stund tillsammans med era barn!  


