
 

VECKA 47 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej alla där hemma! 

Ännu en rolig, spännande och lärorik vecka på förskolan är förbi. Vi har fått känna 
på riktigt höstväder med regn och rusk, vilket gjort att våra torkskåp gått varma 
under dagarna. Vi tömmer torkskåpen i mån av möjlighet men ta till vana att alltid 
titta i torkskåpet om det finns något där som tillhör ditt barn. Kom ihåg att 
namnmärkta kläder lättare hittar sin ägare. Hjälp också barnen att göra snyggt 
kring sin plats i kapphallen, dvs. hänga upp kläderna och att lägga mössor, vantar 
och annat som behövs för påklädnad under dagen i den röda korgen. Glöm inte 
heller att se till att barnen har extra kläder i sin tygpåse. 

Under veckan har barnen på musiken fortsatt öva sånger till vår jul- och luciafest. 
Hattifnattarna och Mumintrollen kommer dessutom tillsammans med fyraåringarna 
att lussa för högstadiet under luciamorgonen 13/12. Under mulle har vi fått mera 
kunskap om dovhjortarna i hjorthagen. Vi har bl.a. funderat på vilken färg 
hjortarnas päls har och om pälsen ändrar färg till vintern, hur man ser skillnad 
mellan hanar och honor samt vad hjortpappan, hjortmamman och hjortbebisen 
heter. För att ta del av mera som barnen gjort under veckan samt tidigare veckor, 
kolla verksamhetsloggen på SchoolSoft.  

  

På onsdag är det äntligen dags för Mumintrollen och Hattifnattarna att träffa 
faddrarna igen. Under onsdagsmorgonen kommer Mumintrollen att gå iväg på 
utflykt innan fadderträffen. Mumintrollen går iväg kl. 9:00 från skolan och är tillbaka 
ca. kl. 10:15. Hattifnattarna träffar under tiden sina faddrar och går sedan till 
gymnastiksalen för rörelse och lek. 



Gällande vårt tema kompisar, vänskap och känslor har barnen denna vecka fått 
lära känna kompismonstret Faderulla som behandlar känslan rädsla. Vi har 
tillsammans med Faderulla bl.a. funderat på vad barnen blir rädda av, hur det 
känns då man är rädd och vad man kan göra om man själv eller en kompis är 
rädd. Nästa vecka får vi träffa kompismonstret Breja som är det sista 
kompismonstret vi kommer att träffa under temat. Tillsammans med Breja lär vi oss 
om känslan ilska. Ole och hans kompismonster har varit mycket uppskattade av 
barnen. 

Denna vecka hålls också de första utvecklingssamtalen. Om du ännu inte bokat tid  
för samtal finns lediga tider kvar för vecka 48-49. Samtalen är som tidigare nämnts 
frivilliga. Kom ihåg att lämna in pappren som ni fått då ni bokat samtal senast 
en vecka innan samtalet till Frida eller Mimmi.

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! 

 

Gripsholmsskolans och Gripsholmsförskolas föräldraråd sammanträder tisdagen 
den 19 november 2019 kl. 19-20.30 i skolans matsal. Om ni har frågor att ta upp, 
mejla våra representanter. Till Sara kan man även mejla så hon kan spara era 
mejladresser och därmed meddela vad som sagts på mötet och informera 

när nästa möte hålls. 
Sara Grimlund - sara.grimlund@gmail.com  

Michaela Hildebrand - michaela.hildebrand@telia.com

INFO! 
Det har efterfrågats kontaktlistor i SchoolSoft till andra föräldrar i sitt barns grupp 

så att man kan se telefonnummer eller skicka mail till varandra. 
För att visa kontaktuppgifter för andra vårdnadshavare i gruppen man tillhör 

behöver du gå in under "Min profil" och klicka ur rutan "Visning för andra". Då ger 
du ditt samtycke att visa kontaktuppgifter för andra än bara för skolan. Vi som 

skola har ej längre rätt att visa dina kontaktuppgifter utan samtycke, därför 
behöver du själv ta ställning till detta. 
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18.11-22.11.2019 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
november: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05113  

lucia: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03060 

soppa: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00075 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Mumintrollen 
Lottenlund 9:00 Utevistelse

Utevistelse

9.00 Gruppverksamhet/

Fri lek

Mulle Hattifnattar/

Musik Mumintroll

Fadderträff 
Hattifnattar 9:15 
Mumintroll 10:30

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

INBJUDAN TILL LUCIA- OCH JULFEST 

Nu bjuder vi in till Hattifnattarnas och Mumintrollens lucia- och julfest. Vi kommer 
att ha ett framträdande i kyrkan den 11 december med start klockan 9:00. 

Därefter bjuder vi in till julfika på förskolan. 
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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! 


