
 

 
 

VECKA 22 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

En kortare vecka är förbi, en vecka som också inneburit långhelg för vissa. 

Denna vecka har barnen fått fylla i en trivselenkät och svara på frågor gällande trivseln på 
förskolan. Barnen fyllde också i en trivselenkät under höstterminen, vilken ni föräldrar fick 
ta del av på utvecklingssamtalen. Med hjälp av trivselenkäterna vill vi kunna utvärdera om 
det är någonting vi kan förbättra på förskolan eller hjälpa barnen med så att vardagen på 
förskolan blir lättare. 

I februari inledde vi arbetet med vårterminens tema Jag och min värld. Under några 
månader har vi jobbat med olika underliggande teman: Här är jag, Här i Sverige och  
Barn i världen, något som barnen ansett vara roligt och intressant. Vi har nu jobbat klart 
med temat och med barnens egna bok, Jag och min värld, som är en spännande del av 
temat där barnen samlat det vi jobbat med under temats gång. Ursprungliga tanken med 
temat och boken var ett större projekt än vad som blivit av. Vi har trots de rådande 
omständerna försökt fullfölja temat så gott som möjligt. Många av barnen har nu med  
stolthet tagit hem sina böcker medan vi inkommande vecka fortsätter jobba klart med 
böckerna så att alla kan ta hem sin egna bok. Titta och prata gärna med barnen om 
boken och dess innehåll.  

Utöver detta har vi under veckan haft rörelse där vi inkluderat matematik och mätning.  
Efter att inledningsvis tittat på bilder av olika djur som kan hoppa väldigt långt, till 
exempel snöleoparden med sina 16 meter, fick barnen själva hoppa och med hjälp mäta 
hur långt de hoppade. Denna vecka har även de gröna Hattifnattarna och Mumintrollen 
jobbat klart med filmprojektet som nu fått ha en paus under några veckor. På Schoolsoft 
hittar ni bilder från manusskapandet och filminspelningarna. 



Påminnelse: 

I enlighet med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer påminner vi er om vikten av 
att hålla ditt barn hemma vid symtom, även milda. Detta för att minska smittspridningen 
bland andra barn och pedagoger.  

Vid sjukdom är det två friska dagar hemma innan barnet kommer tillbaka till förskolan. 
Sjukanmälan görs innan klockan 8:00 till avdelningstelefonen (antingen via samtal eller 
sms) eller på Schoolsoft och vi önskar att ni meddelar oss senast klockan 13:00 dagen 
innan ert barn är redo att återvända till förskolan. På så sätt blir vardagen mest 
ändamålsenlig för ditt barn då vi på förhand kan planera dagarna och vid behov 
omplacera personalen.  

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/ 

 

Viktiga datum: 

 1 juni klockan 8:15-10:00 = besöksdag för blivande förskoleklasselever, 
 samling klockan 8:00  

 7 juni = deadline för föräldraenkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) 

 11 juni = sommaravslutning (endast barn + personal) 

 12 juni = skolans läsår avslutas 

 15 juni = planeringsdag, förskolan STÄNGD  

 19 juni = midsommarafton, förskolan STÄNGD  

 v. 28-31 = förskolan STÄNGD 

 13-14 augusti = planeringsdagar, förskolan STÄNGD  

 17 augusti = skolans läsår inleds  

https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6
https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6
https://gripsholmsskolan.se/pedagogiskt-material/


25.5-29.5.2020 
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 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 Skapande 

Mumintroll &
Hattifnattar

Rörelse
Skapande Gruppverksamhet/

Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/
Fri lek Skapande

Mumintroll 
Språklek

Hattifnattar 
Fri lek

Mumintroll 
Fri lek

Hattifnattar 
Språklek

Fredagskul

14.10 Mellanmål i Viken 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

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis


