
 

VECKA 49 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej allihopa!  

Vi är nu inne i december månad och förberedelserna inför luciafesten är i full 
gång. Barnen är mycket uppspelta då de ska få bjuda på program för er föräldrar 
samt mor- och farföräldrar. I och med fredagens adventssamling i kyrkan fick vi 
också bekanta oss med kyrkan. Barnen tyckte att det var spännande att få sitta i 
bänkraderna och ta del av att det första adventsljuset tändes och då kören sjöng 
sina sånger.  
 
Under veckan hade vi sista mullen med matsäck för detta år. Vi kommer nu ta en 
paus med matsäcken men vi fortsätter gå på mulle som vanligt. Dessutom går  
Mumintroll och Hattifnattar på mulle tillsammans inkommande tisdag. Detta 
gör vi eftersom att vi har luciaövning i kyrkan på torsdag och vi inte vill att 
Mumintrollen missar sin mulle. 

 
Under veckan har många barn varit sjuka. Feber, förkylning och även magsjuka 
har drabbat barnen. Vi påminner er om att vi vid sjukdom vill att ni meddelar 
oss antigen via SchoolSoft eller avdelningstelefonen innan klockan 08:00. Vi 
vill också att ni vid återgång till förskolan då barnet är friskt meddelar oss 
senast klockan 13:00 dagen innan. Detta för att vi, med tanke på era barn och 
förskolans verksamhet, kan planera och strukturera personal på bästa sätt. Vid 
feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnet kommer tillbaka och vid magsjuka 
ska barnen vara symptomfria i 48 timmar innan de återvänder till förskolan. Vi 
önskar att ni respekterar detta eftersom det berör andra barn, andra föräldrar och 
personalen. 



INBJUDAN TILL LUCIAFEST 

Nu bjuder vi in till Hattifnattarnas och Mumintrollens lucia och julfest.  
Festen äger rum den 11:e december kl. 9:00 i Mariefreds kyrka. Vi önskar att 

barnen är på plats i kyrkan senast kl. 8:40, färdigklädda (med namnmärkta 
lucia-, tomte- eller pepparkakskläder) och klara för att ställa upp sig tillsammans 

med de övriga barnen och personalen. 

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. Hjärtligt välkomna! 

Fredagen 13:e december kommer vi även tillsammans med fyraåringarna att 
lussa för högstadieeleverna med personal. Vi vill då att man är på plats kl. 8:30 

med namnmärkta luciakläder.

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.  

ANMÄL ÄVEN OM NI INTE ÄR I BEHOV AV OMSORG!

Den 7 januari har skolan och förskolan stängt för planeringsdag, vi har 
då inte möjlighet att erbjuda omsorg.  
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2.12-6.12.2019 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar  

VID FRÅGOR: 
Hattifnattarna 070 182 11 27  
Mumintrollen 070 182 11 28 
 
Eftis 
Öppningstelefon (kl. 06-07) 070 100 82 37  
Stängningstelefon (kl. 17-18) 070 100 82 30 

Tack för denna vecka och trevlig helg!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse
Utflykt till 

Lottenlund. Går 
klockan 9:00 

Utevistelse
Utevistelse

9.00 Gruppverksamhet/

Fri lek

Mulle för 
Mumintroll och 

Hattifnattar 
Luciaövning i 

kyrkan kl. 10-11 
Luciaövning i 

kyrkan kl. 10-11 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

Mellanmål 

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Fredagskul 

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Innevistelse


