
 

VECKA 50 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Hej alla där hemma!  

Nu är det inte långt kvar till jul och på förskolan börjar vi komma i full julstämning. 
Efter veckans övningar i kyrkan inför luciafesten känner vi oss varma i kläderna. Vi 
ser fram emot onsdagens luciafirande tillsammans med er. Vi påminner att barnen 
ska vara ombytta med lucia-, tomte eller pepparkakskläder då de kommer till 
kyrkan.  

Vi önskar att ni senast på tisdag 10 december meddelar på SchoolSoft om ert 
barn äter frukost på förskolan innan luciafesten och sen promenerar tillsammans 
med en pedagog till kyrkan. Annars tar vi för givet att ni kommer till kyrkan 
tillsammans med ert barn. Meddela också om ni inte kan delta i julfikat på 
förskolan och ert barn behöver promenera tillbaka till förskolan tillsammans med 
en pedagog. Annars tar vi för givet att ni tar ert barn tillbaka till förskolan och 
julfikat.  
 
Under helgen hände det något märkligt hos oss, när förskolan öppnade på 
måndagen så hade någon flyttat in. Och det var inte vem som helst, utan självaste 
Nisse. På väg till tomtens verkstad så navigerade Nisse-renen helt fel och landade 
utanför Gripsholms förskola, när Nisse insåg att han tagit sin glömska ren som 
förare till Nordpolen så visste Nisse att han inte skulle hinna till tomtens verkstad 
förrän precis innan julafton. Tills dess fick Nisse bo hos oss, och det är inte helt lätt 
att ha en inneboende Nisse, för även om han är supersnäll så ställer han till med 
hyss och oreda ibland, man vet aldrig vad Nisse hittar på för bus eller skoj. 



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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9.12-13.12.2019 
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 Innevistelse Utevistelse
Innevistelse

9.00 Gruppverksamhet/

Fri lek

Hattifnattarna har 
luciaövning med 

4åringarna. 
Mumintrollen 

träffar sina faddrar. 

Luciafest i 
kyrkan Fri lek innomhus/ 


Julpyssel Lussande för 
högstadiet kl 9:00 

Julfika på 
förskolans gård

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch 10:30 Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Gruppverksamhet/

Fri lek/

Julkul

Gruppverksamhet/

Fri lek/

Julkul

Gruppverksamhet/

Fri lek/

Julkul

Gruppverksamhet/

Fri lek/ 
Julkul

Fri lek

Mellanmål 

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Fredagskul 

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

INFO

Vi ber er nu att kolla förskolans låda med kvarglömda kläder. Allt som ligger kvar 
där efter jul tillfaller förskolan. Så var god att kolla så ni inte har något som tillhör 

er i lådan. 
Tack!


