
 

VECKA 4 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Nu har en vecka passerat här uppe på Campus och vi stormtrivs.  
Under veckan har vi fått känna på mycket vind men även sett lite sol under våra  
utevistelser. Tyvärr ingen snö trots vintermånaden. I torsdags fick vi även gå på 
första utflykten för år 2020. Den gick till hjorthagen där vi nu provade på en annan 
del än där vi brukar vara. Klättring på stenar och stockar och spring på öppen 
äng. Kul tycker vi!  
Nu under veckan drar vi igång med mulle igen. Vi fortsätter ha uppehåll med 
matsäcken och meddelar då vi sätter igång med den igen.  

Vi påminner dig ännu att lägga in ditt barns vistelsetider i SchoolSoft. Vi saknar 
fortfarande vistelsetider för en del barn. Det är viktigt att ni gör detta så att vi i 
personalen vet vilka vistelsetider ditt barn har. 

Om ni missat och läsa infobrevet så ber vi er att göra detta. Det finns ny info där 
redan nu. En sak som står där är att vi påminner om att det inte är tillåtet att köra 
bil upp till Campus för att hämta eller lämna ditt barn. Parkera bilen på 
Slottsparkeringen som är till för er föräldrar. Den övre parkeringen är tillägnad 
lärarna. Vänligen respektera detta! 



 

 

Hälsning från kansliet

Sportlov

Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn är i behov 
av omsorg. 
Vi behöver även veta om ditt barn är i behov av omsorg under 
planeringsdagen måndagen den 9 mars.  
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.

Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar sig.  

Sista anmälningsdagen är 3 februari.

Föräldramöte

Välkommen på föräldramöte onsdagen den 5 februari 2020 kl. 18-19.30 i 
skolans matsal. Mötet inleds med ett kort infotillfälle av förskolechef Emma 
Vesterlund, efter detta fortsätter mötet med föreläsning av skolans psykolog 
Anna Michanek. Temat för föreläsningen är Hur hjälper vi våra barn att bli 
demokratiska medborgare, med inriktning på barn i förskoleåldern.

Elevplats Gripsholmsskolans förskoleklass ht-2020 

Kom ihåg att ni så snart som möjligt, senast den 1 februari 2020, måste 
meddela kansliet i ett mail huruvida ni tackar JA eller NEJ till er plats på 
Gripsholmsskolan.  

Tänk också på att lämna in skolvalsblanketterna för nästa läsår till kansliet eller 
någon av oss i personalen senast den 1 februari 2020.  

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8
https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8


Förskolan efterlyser 

Vi på förskolan undrar om det är någon av er som har saker vi önskar till 
förskolan. I och med att vi jobbar med grön flagg så tänker vi att 
återanvändning är perfekt. Ni har något ni inte använder= vi får det och kan 
använda det hos oss. WIN-WIN. 

Vi önskar dock att ni mejlar Frida/Mimmi INNAN ni kommer hit med grejerna 
så vi inte redan tagit emot just det du kan erbjuda.  

- Strykjärn 

- Strykbräda 

- Leksaksmikrofon 

- En mindre enfärgad matta  

- Stockar  

- Lava-lampa 

- Ljusslingor  

- Taklampa (behöver ej fungera) 

- Barbiedockor med tillbehör  

- Dockor med tillbehör 

- Dockvagn 

- Docksäng 

- Garn  

- Tyg 

- Grönväxter 

- Krukor (4 stycken likadana)  



20.1-24.1.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
Rosa: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01098 

Vit: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02773 

Gul: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03390 

VID FRÅGOR:
Hattifnattarna 070 182 11 27 
Mumintrollen 070 182 11 28 

Morris (kl. 06-07) 070 100 82 37 
Eftis (kl. 17-18) 070 100 82 30  

Vi önskar er en trevlig helg!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost 

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:15 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek

Musik Mumintroll/
Mulle Hattifnattar 

Rörelse kl. 10:00 
Mumintroll/

Rörelse kl.10:40 
Hattifnattar

Mulle Mumintroll/
Musik Hattifnattar 

Gruppverksamhet/
Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Fri lek

Fredagskul

14.10 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

17:00 Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken Gåtåg till Viken

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01098
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02773
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03390

