
 

VECKA 11 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
 
Första veckan i mars lider mot sitt slut. Trots en regning vecka (som avslutades 
med sol) har vi hittat på en del skoj både inom- och utomhus. Vi påbörjade 
projektet Skapande skola och i onsdags gick vi in i trollens magiska värld. Vi fick ta 
del av spännande historier och små föreställningar om troll. Barnen visade ett stort 
intresse för projektet och Karin som anordnade detta var väldigt duktig och 
inlevelsefull. Barnen såg genast fram emot nästa gång de skulle få träffa Karin. 

I torsdags satt vi i publiken och hejade under Gripsholmsskolans egna 
melodifestival med skyltarna som vi skapat. Under de två kommande 
torsdagseftermiddagarna (v.11-12) kl. 14:45-ca15:30 befinner vi oss också då i 
gymnastiksalen för att ta del av fler fina uppträdanden. 

Under veckan blev det en ändring i schemat, nämligen röda Hattifnattar och 
Mumintroll hade språklek hela veckan. Gruppen har jobbat med ett spännande 
filmprojekt och för att kunna ge barnen kontinuitet i deras arbete ansåg vi att det 
bästa var att barnen fick jobba klart med projektet under veckan. Kommande 
vecka är det blåa Hattifnattarnas och Mumintrollens tur att gå in i rollen som 
regissörer och veckan efter är det de grönas tur.  

I och med Skapande skola sker fler ändringar i schemat under den kommande 
veckan. Mumintrollen går inte på äventyr med Lilla My och Hattifnattarna har ingen 
musik eller rörelse.  



Under den kommande veckan har vi en praoelev från årskurs åtta i Mumintrollen. 
Vi hälsar Olivia välkommen till förskolan! Olivia kommer att vara hos oss tisdag-
fredag och hon deltar i vårt program. 

Som ni redan vet jobbar vi skolförberedande inför nästa läsår. Vi har breddat 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 har en central roll i verksamheten, både under t.ex. samlingar, 
rörelsen och Lilla Mys äventyr. Vi har olika områden som vi jobbar med ett i taget, 
bland annat geometri, räkning och mätning. Under februari riktade vi ficklampan 
mot geometri, nu i mars månad jobbar vi med lokalisering. 

Viktiga datum på kommande:

9.3 2020 - Gripsholmsskolan har planeringsdag, förskolan och Eftis har dock 
öppet som vanligt men har betydligt färre barn på plats. Vi äter frukost som vanligt 
i Viken, lunch och mellis äter vi i stora matsalen kl. 11:00 respektive kl. 13:30. Efter 
mellis leker vi ute på övre eller stora gården och avslutar alltså måndagen i 
Vikenhuset. Anmälningslänken för denna dag skickades ut i samband med 
sportlovet, om ditt barn är på förskolan denna dag skulle ni anmält detta i länken. 

6.4 2020 - Föräldrarådsmöte  
Gripsholmsskolans och Gripsholms förskolas föräldraråd sammanträder måndag 
den 6 april kl. 19:00 i skolans matsal. Om ni har frågor att ta upp, mejla förskolans 
representanter.  

Sara Grimlund - sara.grimlund@gmail.com 
Michaela Hildebrand - michaela.hildebrand@telia.com 
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9.3-13.3.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN

Mars/vår: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00774

Troll : https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03265

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 

Med önskan om 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 Utflykt till 
blåbärsskogen

Mumintroll
Skapande skola

Fri lek
Fri lek

Hattifnattar 
Lilla Mys Äventyr

Mumintroll
Rörelse

Hattifnattar
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola

Mumintroll
Fri lek

Skapande skola
Skapande skola

Hattifnattar
Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

11.30
Lunch i stora 
matsalen kl. 

11:00
Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek
Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek
Skapande

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek

Fri lek

Mellanmål

14.10
Mellanmål i stora 

matsalen kl. 
13:30

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

Fredagskul i 
gymnastiksalen 

Utevistelse 
stora/övre 

gården 
Utevistelse Utevistelse

Mello i 
gymnastiksalen 

kl. 14:45
Utevistelse

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