
 

VECKA 48 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej allihopa!  

Veckan har bjudit på regn och fuktigt väder, vilket innebär stövlar, regnkläder och  
många blöta vantar. Vi jobbar med att barnen ska försöka hålla ordning vid sin  
egna plats i kapphallen, dvs. lägga blöta kläder i torkskåpet, stövlar på 
stövelhyllan, vantar och mössor i röda korgen och extra kläder i tygpåsen. Vi övar 
barnen på att vara självständiga, det är snart dags för förskoleklass och då 
behöver de kunna klä på sig själva. Vi övar också barnen att hjälpa varandra med 
dragkedjor, vantar och överdrag (självklart hjälper vi vuxna också till vid behov). 
Tänk gärna på detta och hjälp oss träna.  

Under veckan har vi även träffat våra faddrar. Faddrarna besökte oss och vi hade 
fri lek inne. Kojor, klossar och pyssel, ja allt möjligt lektes under tiden. Barnen 
uppskattar sina faddrar väldigt mycket och det är kul att se hur duktiga barnen är 
då vi träffar faddrarna. Vi kommer att träffa faddrarna en gång till innan det blir 
julledigt. 

Nu är det även dags att packa ihop matsäcken för mulle. Från och med december 
tar vi paus med matsäck. I och med att temperaturerna blir lägre är matsäcken inte 
längre lika uppskattad av barnen. Från och med 28 november blir det alltså 
paus med matsäck på mulle. 

Vi har haft några enstaka fall av magsjuka på förskolan och ber er därför hålla 
extra koll på symptomen för att undvika fler fall. På förskolan är vi också noga med 
handhygienen. 



Vi är på sluttampen av vårt tema kompisar, vänskap och känslor och denna  
vecka har barnen fått träffa Breja. Breja har behandlat känslan ilska och vi har 
pratat mycket om det, hur man ser ut då man är arg, vad som är okej/inte okej att 
göra då man är arg och vart känslan sitter. Vi har nu träffat superkompisen Ole och 
alla fyra kompismonster. Barnen har uppskattat temat väldigt mycket och vi har lärt 
oss om olika känslor, hur man behandlar sina kompisar och hur man är en bra 
kompis. Under följande vecka kommer vi tillsammans med barnen att knyta ihop 
säcken och avluta temat. Under veckan som varit har också barnen på skapande 
gjort sitt alldeles egna kompismonster vars namn och känsla de själva fått 
bestämma. Kul!  

Vi är nu på den andra veckan med utvecklingssamtalen. Det finns ännu några tider 
kvar att boka om man är intresserad. Kom ihåg att lämna in pappret som ni fått 
då ni bokat samtal senast en vecka innan samtalet till Frida eller Mimmi. 

 

HÄLSNINGAR FRÅN KANSLIET
Jul på Gripsholms förskola och Eftis. 

Nu närmar sig jullovet, elevernas sista skoldag för terminen är fredagen den 20 
december.  

Eftis och förskolan har stängt måndagen den 23/12, fredagen den 27/12 samt 
måndagen den 30/12. Om ni är i behov av omsorg dessa dagar kontaktar ni: 

Förskolechef Emma Vesterlund, för 
förskolan emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se  

Administratör Camilla Wandin för eftis camilla@gripsholmsskolan.se  
Dessa dagar kan vi inte garantera att ordinarie personal är på plats.  

Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari.  
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/vhucw1hebJwE5TcUA 

Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7 
Sista anmälningsdagen är den 8 december.  

Den 7 januari har skolan och förskolan stängt för planeringsdag, vi har 
då inte möjlighet att erbjuda omsorg.  

Vårterminen inleds onsdagen den 8 januari. 
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VECKANS TECKEN 
December: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03203 

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

Pepparkaka: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05576

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. Vi 

ber barnen vara ombytta (med namnmärkta luciakläder) i kyrkan klockan 8:40 
för att hinna ställa upp och förbereda barnen. Efter framträdandet bjuder vi in till 
julfika på vår gård på förskolan. Ni får tillsammans med ert barn avnjuta en liten 

fika innan förskolans dag fortsätter som vanligt. 
 Den 13 december kommer vi även tillsammans med fyraåringarna att lussa för 

högstadiet. Vi vill då att man är på plats klockan 8:30 med namnmärkta 
luciakläder. Barnen har alltså med egna luciakläder till båda tillställningarna.

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. 

Info om Campus! 
Renoveringen av Campus är i slutfasen och står snart till vårt förfogande. Under 

föregående vecka höll man på med slutgranskningar tillsammans med 
kommunen och sen behöver det finnas utrymme för eventuella kompletteringar.  
Eftersom vi flyttar till nyrenoverade lokaler har vi även satsat på nya möbler. En 

del av möblerna har en lång leveranstid och vi har därför tagit beslutet att spara 
flytten till efter nyår. Det blir då ett naturligt avslut nere i Vikenhuset och så får 
man starta ny termin i nya lokaler. Vi anser att detta är det mest naturliga för 

barnen. Under december månad så kommer lokalerna att finnas tillgängliga för 
oss att inreda och förbereda och det är då självklart att barnen skall få vara en 

del av denna process så att övergången blir så naturlig som möjlig.
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25.11-29.11.2019 
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 

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
Utevistelse

9.00 Gruppverksamhet/

Fri lek

Mulle Hattifnattar/

Musik Mumintroll

Rörelse  
Mumintrollen 

10:00 
Hattifnattarna 

10:40 

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


