
 

VECKA 12 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Hej föräldrar! 

Denna vecka har det varit fullt fokus på Coronaviruset (Covid-19) och dess 
inverkan. Förskolan håller sig uppdaterad och informerar kontinuerligt på 
SchoolSoft angående läget. Vi är noggranna med handhygienen och följer upp så 
att barnen följer anvisningarna. Tidigare i veckan skickade förskolechef Emma ut 
ett meddelande på SchoolSoft om Covid-19 och som sagt ber vi er att vara extra 
uppmärksamma på symptom och hålla ert barn hemma om dom uppvisar något 
av symptomen.  

Under veckan fortsatte projektet Skapande skola. Karin hade förvandlat ateljén till 
en pysselverkstad och fyllt den med naturmaterial, tyger, pärlor och massor med 
annat roligt material. Vår uppgift var att skapa ett alldeles eget troll och visst 
skapade barnen fina, roliga och fantasifulla troll som de var mycket stolta över. 
Nästa vecka får barnen skapa en kort föreställning med sina troll. Det blir 
spännande att se vad Karin och barnen hittar på. 

I och med Skapande skola tillkommer också ändringar i schemat under den 
kommande veckan. Mumintrollen går på Lilla Mys äventyr på tisdag. De har ingen 
musik eller rörelse under veckan. Hattifnattarna har ingen musik och går inte på 
Lilla Mys äventyr, men har istället rörelse på onsdag. Det har äntligen också blivit 
de gröna Hattifnattarnas och Mumintrollens tur att gå in i rollen som regissörer och 
jobba med filmprojektet. Därmed uteblir de andra gruppernas språklek.  



På fredag uppmärksammar vi också internationella Downs syndrom-dagen som 
infaller 21.3 genom att rocka sockorna. Som veckans tecken har vi därmed valt 
Svenska Downföreningens egna sång ”Rocka sockorna” med tecken. Vi kommer 
denna dag att prata med barnen om olikheter, allas lika värde och öva sången 
med tecken.  

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 

Nu är det snart dags för påsklov och vi behöver veta vilka tider och dagar 
som ert barn är i behov av omsorg.

Vecka 16 är det påsklov, eftis och förskolan har öppet 14-17 april.  
Anmäl om ni är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg.  

Anmäler till förskolan här: https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7 

Sista anmälningsdagen är 30 mars.

Byggdag  

Som rektor Emma meddelat på SchoolSoft arrangerar vi en byggdag för 
förskolans utemiljö den 4 april med start kl. 11:00.  

Alla intresserade är välkomna att vara med!  

Anmälan görs via Emmas  meddelande i SchoolSoft. 
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16.3-20.3.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VECKANS TECKEN
Rocka sockorna med tecken: https://www.youtube.com/watch?v=oj9L8eWJIYI

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 Utevistelse/Fri lek 

Mumintroll 
Lilla Mys äventyr

Hattifnattar 
Skapande skola

Fri lek
Fri lek 

Mumintroll
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola

Hattifnattar
Rörelse

Mumintroll
Fri lek

Hattifnattar
Fri lek

Skapande skola
Skapande skola

Gruppverksamhet/
Fri lek

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Språklek

Fri lek

ROCKA 
SOCKORNA!

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=oj9L8eWJIYI

