
 

VECKA 21 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Vilken vecka vi haft med varierande väder. Vi vill vänligt påminna er om att vi är ute 
oavsett väder, därmed är det viktigt att barnen har kläder efter väder. Både för varmare 
dagar men även för dagar som är lite kallare.  

Under veckans äventyr med Lilla My gick vi på rundtur i vårt fina Mariefred. Barnen fick 
bekanta sig ytterligare med närmiljön och tillsammans i färggrupperna besökte vi bland 
annat Mariefreds kyrka, Mariefreds museijärnväg, Gripsholms slott och ”Maja bryggan” 
där ångbåten Maja tar i land. Vi samtalade om varje plats vi besökte och med hjälp av 
barnens nyfikenhet och intresse inkluderades dessutom både matematik och 
naturkunskap. Visste ni till exempel att trappan upp till kyrkan har 45 trappsteg?  

Under torsdagen uppmärksammade vi ”Förskolans dag” på Gripsholms förskola. 
Tillsammans med Mymlor och Hemuler hade vi en rolig förmiddag med olika stationer 
som hinderbana, bollkastning, disco, skapande och annat skoj. På SchoolSoft finner ni 
många fina bilder från dagen. Under eftermiddagen samlades alla igen för att 
tillsammans traska iväg till Hjorthagen för lek, mellanmål och skoj. Kort sagt har vi haft 
ännu en rolig vecka på förskolan!   

Från skolan har ni tilldelats ett informationshäfte inför förskoleklass. Informationshäftet 
finns också att ta del av på SchoolSoft. I häftet finner ni information om förskoleklass, 
bland annat om besöksdagen tillsammans med förskolan, elevlistan och första 
skoldagen/skolveckan. Ni har också fått en blankett med anmälan till fritidsverksamheten 
på Gripsholmsskolan: Morris och Eftis. Blanketten hittar ni även den på SchoolSoft. Vid 
behov av fritidsverksamhet, fyll i blanketten och lämna den till oss pedagoger eller till 
kansliet.  

Under samlingarna har vi tillsammans med barnen pratat om hur det känns att börja 
förskoleklass till hösten. Förväntningarna och frågorna hos barnen är många. Många av 



barnen upplever starten som pirrig, spännande och rolig. Trots nervositet och spänning 
vill vi inte att barnen ska behöva känna att övergången från förskola till förskoleklass är 
oöverkomlig, utan detta är något som vi gör tillsammans. 

Påminnelse: 

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/ 

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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18.5-22.5.2020 
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 solig och trevlig helg,  
Personalen

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost

Kristi 
himmelsfärdsdag 

Ledig dag

Klämdag 

Avvikande 
schema för 
barnen som 

anmälts i behov 
av omsorg

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek 

Gruppverksamhet/
Fri lek 

Mumintroll &
Hattifnattar

Rörelse

11.30 Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/
Fri lek 

Mumintroll 
Fri lek

Hattifnattar 
Språklek

Mumintroll 
Språklek

Hattifnattar 
Fri lek

14.10 Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis


