
 

 
 

VECKA 23 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Oj vad veckorna flyger förbi, nu är vi snart inne i juni och våra stora Mumintroll och 
Hattifnattar lämnar snart förskolan för att gå vidare till förskoleklass.  

På måndag är det äntligen besöksdag i förskoleklass. Dagen går till så att vi redan 
klockan 7:30 har gåtåg upp till Campus för att sedan samlas senast klockan 8:00 på 
vår gård. Detta innebär att alla barn MÅSTE INFINNA SIG PÅ FÖRSKOLAN UPPE PÅ 
CAMPUS SENAST KLOCKAN 8:00. Besöksdagen slutar klockan 10:00 och sedan 
försätter dagen som vanligt på förskolan. Vi i förskolepersonalen finns där och tar emot 
de barn som fortsätter dagen som vanligt efter besöket. De barn som vanligtvis inte är på 
plats på måndagar är välkomna klockan 8:00-10:00.  

På tisdag går vi på äventyr med Lilla My till Kyrkoruinen. Denna gång tänker vi att barnen 
får ha med sig en ryggsäck med en egen liten matsäck, då vi vet att detta är något som 
barnen uppskattar väldigt mycket. Kom ihåg att en frukt/smörgås + något att dricka 
räcker bra. 

Tisdag eftermiddag stannar vi kvar uppe på Campus till klockan16:30 för att ni föräldrar 
ska ha möjlighet att se över ert barns plats i kapphallen samt för att kunna ta hem saker/
kläder som barnen inte längre använder med tanke på rådande väderlek. Kom ihåg, vid 
soligt och varmt väder önskar vi att barnen har en keps/solhatt, en namnmärkt 
vattenflaska och solkräm så att vi kan komplettera insmörjningen till eftermiddagen. 
Morgonens insmörjning ansvarar ni för. Vi kommer också att tömma lådan med 
kvarglömda kläder och vi önskar att ni alla tar en titt för att se om något tillhör ert barn. 
Kläderna som inte hittar någon ägare tillfaller förskolan som extrakläder. 

Önskemål från Emma: Kolla över ert barns sommarvistelsetider så att dessa stämmer 
inför sommaren. Vi lägger personalens schema utifrån barnens vistelsetider, därför det är 
bra att ni redan nu går in och ändrar tiderna. 



Kom ihåg: 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, 
 på plats på förskolan på Campus SENAST klockan 8:00  

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

 11 juni = sommaravslutning klockan 13:00-14:30 (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  

Mumintrollens och Hattifnattarnas sommarfest

Vänligen se separat inbjudan på Schoolsoft. 

På grund av de rådande omständigheterna som gör att ni föräldrar tyvärr inte kan 
delta i vår sommarfest väljer vi i år att testa digitala verktyg så att ni trots allt kan ta 
del av festen men digitalt. Vi kommer därför att sända Mumintrollens och 
Hattifnattarnas sommarfest på en livestream via en sluten Facebookgrupp. Efter 
avlutad livestream finns inget material sparat och den slutna gruppen raderas. 

Det är endast ni föräldrar som får en inbjudan och länken till detta får ni på 
Schoolsoft. Länken skickas ut på Schoolsoft i samband med inbjudan till festen. Vi 
önskar att ni går med i gruppen senast fredag 5 juni så att vi kan göra ett test innan 
själva festdagen. Till er som inte har möjlighet att se livestreamen kommer ni istället 
få ta del av bilder på Schoolsoft, meddela då Frida/Mimmi innan. 

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


1.6-5.6.2020 
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 Gåtåg till 
Campus Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30

Besök till 
förskoleklass

8:00-10:00 

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00

Mumintroll & 
Hattifnattar

Lilla Mys äventyr 
(liten matsäck med 
i egen ryggsäck)

Mumintroll &
Hattifnattar

Rörelse
Gruppverksamhet/

Fri lek 
Gruppverksamhet/

Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Vattenlek 
Frivilligt att ta med 

namnmärkt 
vattenspruta av 

valfri form på eget 
ansvar.

Gruppverksamhet/
Fri lek 

Utflykt till 
Ekhovsparken. Vi 

går från 
förskolan 13:00 
och går tillbaka 

mot förskolan ca. 
14:45

Välkommen att 
hämta ditt barn 

från parken innan 
14:45.

Mumintroll &
Hattifnattar 

Språklek 
avslutning

Fredagskul

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

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
Campus till 16:30

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


