
 

VECKA 5 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Hej på er! 

Ännu en vecka har svischat förbi. Att vi går mot ljusare tider blir allt mer tydligt då 
det inte längre är mörkt ute då vi är samlade och redo för att börja en ny och 
spännande dag på förskolan. Det är också roligt att vi kan vara längre ute på 
eftermiddagarna innan det blir mörkt. Under veckan har vi äntligen fått njuta av lite 
sol, men vi håller tummar och tår för snö och kyligare temperatur så att vi 
förhoppningsvis får njuta av lite pulkaåkning innan det blir vår. 

Denna vecka har vi haft mulle, musik, språk och rörelse på schemat. Under 
verksamhetsloggen på SchoolSoft kan ni som vanligt ta del av vad vi gjort under 
veckan på förskolan. SchoolSoft har blivit en viktig del av vår verksamhet på 
Gripsholms förskola. Utöver att era barns vistelsetider finns registrerade i systemet 
(för ni har väl uppdaterat och fyllt i tiderna?) och att vi i personalen fyller i hur era 
barn kommer och går på förskolan, använder vi men också kansliet SchoolSoft för 
att nå ut till er föräldrar med viktig information. Om någon ändring sker i schemat 
eller om vi går på en spontan utflykt (och ni inte vill gå till Campus för att läsa på 
infotavlan) publiceras också denna information på SchoolSoft. Vi rekommenderar 
att ni laddar ner appen och slår på notiser.  

Som ni redan vet kommer vi under vårterminen att jobba mera skolförberedande 
inför nästa läsår. Vi kommer därför att bredda vår verksamhet genom att bland 
annat införa mera matematik, då vi i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö18) 
strävar efter att med lekfullhet skapa nyfikenhet, intresse och spänning inför 
matematiken och en vilja att lära och utforska mera. Matematiken får en central roll 
i verksamheten, både under t.ex. samlingar, rörelsen och mulle. Vi har valt olika 



områden som vi kommer att jobba med ett i taget, bland annat geometri, räkning 
och mätning. 

Det är nu bestämt att mellanmålet äts i Viken på tisdagar och torsdagar, dessa 
dagar serveras gröt. Efter mellanmålet går vi upp till Campus och leker ute. 
Måndagar, onsdagar och fredagar äter vi mellis på Campus. Detta gäller om inget 
annat meddelas. 

Föräldramöte

Välkommen på föräldramöte onsdagen den 5 februari 2020 kl. 18:00-19:30 i 
skolans matsal. Rektor Emma Vesterlund inleder föräldramötet för att sedan 
ge över ordet till skolpsykolog Anna Michanek. Anna föreläser kring temat Hur 
hjälper vi våra barn att bli demokratiska medborgare.

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 2020.

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. Detta för att bli 
tilldelade en plats i förskoleklass. 

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

I och med flytten till vår nya fina förskola och processen att utveckla lärmiljöerna 
och verksamheten både inomhus och utomhus, efterlyser vi nu en del saker. 
Eftersom vi jobbar med Grön Flagg och värnar om miljön anser vi att 
återanvändning är perfekt. Därför frågar vi nu er föräldrar om ni har någon eller 
några av nedanstående saker hemma som ni gärna vill ge till förskolan.  

Om ni vill ge någon eller några av sakerna till förskolan, önskar vi att ni mejlar/
pratar med Frida eller Mimmi INNAN ni tar med er sakerna till förskolan. Detta för 
att undvika att vi inte redan mottagit just den saken. Tack på förhand! 

- Strykbräda 
- Leksaksmikrofon 
- En mindre enfärgad matta  
- Stockar eller avsågade stubbar 
- Lava-lampa 
- Ljusslingor  
- Taklampa (behöver ej fungera) 
- Barbiedockor med tillbehör  
- Dockor med tillbehör 
- Dockvagn 
- Docksäng 
- Garn  
- Tyg 
- Grönväxter 
- Krukor av samma storlek, form och färg  

Syskonförtur vid ansökan om plats till Gripsholms förskola 

Vid antagning till Gripsholms förskola är syskonförtur ett av antagnings-
kriterierna. Kansliet meddelar att ni, vars barn med syskon som önskar en plats 
till Gripsholms förskola, uppdaterar till Katarina eller Camilla angående önskan 
om köplats. Detta för att kunna erbjuda platser till de barn som är i kö till 
förskolan.



27.1-31.1.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
Svart: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00017   

Brun: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07996 

Grå: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00451 

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.10:45 
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

Mellanmål 

14.10 Mellanmål Mellanmål i viken Mellanmål Mellanmål i viken
Fredagskul

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

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