
 

VECKA 10 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Så kom den efterlängtade snön som länge lyst med sin frånvaro och äntligen fick 
vi njuta av lek i snön. Tillsammans har vi haft kul i pulkabacken, en och annan 
snögubbe hann det också bli. Vill barnen åka pulka är det tvång att ha hjälm på 
huvudet. Ni som har hjälm hemma kan gärna ta med en namnmärkt hjälm till ert 
barn och hänga på barnets plats. 

Under veckan var det fettisdagen vilket köket firade med att göra små semlor till 
oss alla. Mycket uppskattat och snällt av dom. Tack till köket som gör små saker 
som får oss att uppskatta vardagen. 

Kom ihåg att gå in på SchoolSoft och läs verksamhetsloggen för att ta del av vad 
vi gjort under veckan på vår ledda verksamhet. 

Under vecka 10-12 kommer Mumintrollen och Hattifnattarna att delta i ett projekt, 
Skapande skola, som drivs av Teater Skata. Under dessa veckor kommer Karin 
Fichtelius att jobba kring temat troll tillsammans med barnen. Barnen får under tre 
träffar ta del av sagor om troll, skapa egna trolldockor och slutligen skapa en kort 
föreställning.  

Det är också dags för Gripsholmsskolans egna melodifestival, vilket vi självklart i 
år igen vill ta del av. Under tre torsdagseftermiddagar (v.10-12) kommer vi befinna 
oss i gymnastiksalen som publik för att ta del av skolbarnens fina uppträdanden. 
Under den kommande veckan ska vi därmed skapa skyltar så att vi kan heja på  
alla deltagare. 



 

2.3-6.3.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

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

Mumintroll 
Musik

Hattifnattar 
Lilla Mys Äventyr

Skapande skola
kl. 8:30-11:30

Mumintroll
Lilla Mys Äventyr 

Hattifnattar
Musik 

Gruppverksamhet/
Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek
Språk

Skapande

Fri lek

Mellanmål

14.10 Mellanmål Mellanmål i Viken Mellanmål Mellanmål i Viken 
kl. 14:00 Fredagskul

Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Mello i 

gymnastiksalen 
kl. 14:45

Utevistelse

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

Viktigt!

Vi påminner er att sjukanmälan görs innan klockan 8:00 till avdelnings-
telefonen (antingen via samtal eller sms) eller på SchoolSoft. Sedan vill vi 
påminna er om vikten av att ni meddelar oss senast klockan 13:00 dagen 
innan ert barn är redo att återvända till förskolan. Om inte räknar vi med att ert 
barn är frånvarande tills ni hör av er. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan 
barnet kommer tillbaka och vid magsjuka ska barnet vara symtomfri i 48 timmar 
innan hen återvänder till förskolan.



VECKANS TECKEN
Snö: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02775

Pulka: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723

  

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 

Önskar er en trevlig helg!

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02775
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723

