
 

VECKA 20 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 
Hej på er! 

Så var ljuvliga maj här och vi har mycket skoj att se fram emot de kommande veckorna. I 
detta veckobrev finner ni en hel del information som är bra för dig som vårdnadshavare 
att ta del av. Sommaravslutningar, blanketter som ska lämnas in och en hel del annat. 
Glöm inte heller att kika in på SchoolSoft där ni får ta del av våra verksamhetsloggar. 
Bland annat finner ni bilder på vår nya fina sinnesträdgård som barnen har varit med och 
skapat. 

Vi välkomnar förskolechef Annika Bärnlund tillbaka efter sin föräldraledighet. Annika 
kommer fungera som administrativ förskolechef på heltid och kommer inte ta någon 
pedagogs plats i barngrupp. För att skapa en smidig övergång kommer Emma 
Vesterlund tills vidare delvis jobba parallellt med Annika. Behöver ni komma i kontakt med 
Annika så når ni henne bl.a. via mail: 
annika.barnlund@gripsholmsskolan.se  

Vi påminner om föräldraenkäten som ni finner på SchoolSoft. Din åsikt är viktig, hjälp oss 
att utveckla verksamheten på Gripsholms förskola genom att fylla i enkäten. Vänligen fyll i 
enkäten senast den 7 juni. Tack!   
Vi påminner också om blanketterna, avanmälan av förskoleplatsen och anmälan till 
fritidsverksamhet, som ska lämnas in till oss eller kansliet.  

Tidigare år har förskolans sommaravslutning varit i Hjorthagen dit även föräldrar bjudits 
in. På grund av rådande omständigheter med covid-19 så får vi tänka om i år. Vi bjuder 
således inte in föräldrar detta år utan avslutningen blir med barn och pedagoger. Mera 
information kommer vid ett senare tillfälle!  

Till alla er som är hemma med era barn p.g.a. av rådande omständigheter och alla ni som 
är intresserade: På vår hemsida fyller vi fortlöpande på med pedagogiskt material som 
det är fritt fram att ta del av. Gå gärna in och bekanta dig närmare:  
https://gripsholmsskolan.se/pedagogiskt-material/  
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Inkommande torsdag, 14 maj 2020, kommer vi uppmärksamma ”Förskolans 
dag” här på Gripsholms förskola. Syftet med förskolans dag är att synliggöra 
förskolan och dess verksamhet men som ni förstår kan vi inte bjuda in 
föräldrar och utomstående denna dag. Dagen kommer dock inte gå obemärkt 
förbi för vare sig för barn eller pedagoger på förskolan!  

Hälsning från kansliet: 

Sommar på Gripsholms förskola  
samt anmälan till klämdagen 22 maj

  

Nu är det dags att anmäla om ditt barn är i behov av omsorg under sommaren och 
under klämdagen fredagen den 22 maj. Anmäl även om ditt barn inte är i behov av 

omsorg.

För er som har barn som börjar förskoleklass övergår ni till eftis 3 augusti, ni anmäler ert 
behov av omsorg på förskolans länk.

Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti. 
  

Vi har stängt vecka 28-31, om ni är i behov av barnomsorg dessa veckor ska ni höra 
av er till förskolans rektor Emma 

Vesterlund emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se (barn födda 2015-2014). 

Övriga stängda dagar är: 
- 15 juni (planeringsdag) 

- 19 juni (midsommarafton) 
- 13-14 augusti (planeringsdagar) 

Dessa dagar erbjuder vi inte barnomsorg.
  

Anmäl er till förskolan här (barn födda 2015-2014): https://forms.gle/
QYnMj7KHAV1SEQxY8 

Sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj.
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11.5-15.5.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

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,  
pedagogerna

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek 

Mumintroll & 
Hattifnattar

Lilla Mys äventyr

Mumintroll &
Hattifnattar
Skapande &

Rörelse

Förskolans dag 
aktiviteter på 

Apotekarängen
Gruppverksamhet/

Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/
Fri lek 

Mumintroll 
Fri lek

Hattifnattar 
Språklek

Mumintroll 
Språklek

Hattifnattar 
Fri lek

Förskolans dag 
Utflykt till 

Trekantsvarvet i 
Hjorthagen.

Tillbaka på
 4 åringarnas 
gård kl. 16:30

Fredagskul

14.10 Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis


