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Välkommen vår första sommarmånad som heter… JUNI ! 

Veckan startade med siffran 1 som i kalenderspråk heter första och sedan har veckan gått i rasande 
fart, andra tredje fjärde osv. I veckoschemat är måndag den gröna dagen. Varje dag benämner vi 
vilken veckodag det är och vilket datum det är för dagen. Just denna vecka har vi lagt mycket tid i 
matematikens värld och fokuserat på siffror samt räknat både framåt och bakåt. Vi har även kollat 
på olika volymer och volymredskap genom att mäta vatten. I skogen fick vi möjlighet att se på 
pinnar och sortera dem i storleksordning och så tittade vi på geometriska former i naturen. 

I våra odlingslådor växer det för fullt. Snart kommer vi att få se när allt blommar och kan då igen 
beskåda och diskutera växternas olika växtsätt och vad det ska bli av blomman :) En ärtskida, en 
morot, en solros, en potatis eller vad tror ni?  

Vi har även varit till kyrkoruinen och där lärde vi oss hur man använder en lupp. Mycket 
spännande! Barnen hittade insekter, blommor, blad, grässtrån m.m. som de sedan placerade i 
luppen. Barnen blev mycket fascinerade över vad förstoringsglaset gjorde så att man kunde se 
närmare på föremålet.  

Många utav våra händelser från veckan finns dokumenterat på schoolsoft, så glöm inte gå in där och 
titta tillsammans med era barn.  

Vi närmar oss slutet av terminen och några barn men även pedagoger kommer gå på ledighet för att 
hämta nya krafter inför kommande läsår. Vi vill passa på att önska Viliina stort lycka till som går på 
föräldraledighet i augusti. Fram till stängning så jobbar vi Hemulfröknar enligt följande: Ingela har 
semester v.25 och v.27 men jobbar v.26, Emma har semester v.26 och v.27 medan Viliina och Vilma 
jobbar fram till stängning.  

Redan på måndag har vi vår sista fadderträff. Vi kommer då gå tillsammans till Blåbärsskogen 
och vara tillbaka på förskolan 11.30. Alla barn bör ha med sig ett litet mellis och något att 
dricka. Äggfritt pga. vår starka allergi. Vi äter lunch direkt när vi kommer tillbaka kl. 11.30 

denna dag. Lediga barn är självklart välkomna  :) 
Vi önskar också att barnen har tights eller långbyxor på sig, fästingen har då lite svårare att 

hitta in på kroppen. 



Men innan vi skiljs åt kommer vi att ha en gemensam sommaravslutning för alla barn och 
pedagoger här på förskolan, torsdag den 11 Juni kl. 9.00-14.00. Denna dag kommer vi bland annat 
att sjunga, äta gott och ha olika aktiviter som gör denna dag minnesvärd för alla.  

Två påminnelser kommer här: 
•  påminnelse 1… Får ni vårdnadshavare ändrade tider eller ev mer semester så måste ni gå in på 

schoolsoft och lägga in nya vistelsetider eller ledighet samt meddela oss personal. (det går tyvärr 
inte att lägga in något för vecka 27 så detta måste ni maila eller meddela oss på Fsk) 

• Påminnelse 2….Vårt verktyg som vi dels kommer att jobba med på planeringsdagen den 15 Juni 
är föräldraenkäten som har sista inlämning den 7 juni. 

Kom ihåg vid soligt och varmt väder: 

Hemulernas veckoschema 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Fadderträff Musikstund
Närområdespromenad 
med vattenlek vi går 

kl 9.00
Förskolans 

sommaravslutning!

Medtag litet Lunch Lunch Lunch Lunch

mellis och något 
att dricka. Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Vi äter lunch 11.30 
denna dag. 

Utevistelse/
skapande/frilek Frilek Vi fortsätter 

firandet :)
Utevistelse/

skapande/frilek

13.00 Musikstund Musikstund Musikstund Reflektion över 
veckan

Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

!5.00 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagnin
g med Eftis

•solkräm (så att vi kan komplettera på eftermiddagen, morgonens insmörjning 
ansvarar Ni för) 

•keps/solhatt 
•vattenflaska 
•ett par ”innebyxor” och ett par ”utebyxor” 
•Badkläder och handduk  

OBS! Kom ihåg att märka sakerna med barnets namn, tack!



Ta hand om varandra,  
varma hälsningar, 

Personalen på Hemulern 

Vid frågor: 
Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00) 

Datum att skriva upp:  

Från tidigare veckobrev: 

Påminnelse: Hälsning från Annika Bärnlund (rektor för Gripsholms förskola) 
• Föräldraenkät: Din åsikt är viktig. Hjälp oss att utveckla verksamheten på Gripsholms förskola. 

Vänligen fyll i enkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) senast den 7 juni. Tack! 
• Vi har fått frågor angående hösten och alla dessa frågor kommer att vara klara i mitten på juni. Vi 

informerar er och så finns infon skolans hemsida senast den 15 juni.  

- 7 Juni sista dag för föräldraenkäten  
- 11 Juni kl 9.00 - Sommaravslutning (endast barnen 

och pedagoger) 
– 15 juni planeringsdag, förskolan stängd  

– 19 juni midsommarafton förskolan stängd  
– 13-14 augusti planeringsdagar förskolan stängd 

https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6

