GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 38

Veckobrev
Filifjonkor

Gripsholms skolas
planeringsdag
14 September
Eftis och förskolan har
öppet som vanligt.Följande
gäller på Gripsholms
förskola angående Covid-19.

Hejsan alla föräldrar!
Vilken vecka vi haft! Både sol, regn och blåst, riktigt höst väder.
Under veckan som gått har även en förkylning visat sig både hos
barn och pedagoger på förskolan. Vi påminner om att det är
TVÅ symptomfria dagar hemma innan man återvänder till oss
på förskolan. Vi hoppas på friska barn och pedagoger kommande
vecka.
• Vi har introducerat Sopsamlarmonstren som kommer att hänga med oss under

hela läsåret när vi diskuterar och jobbar med miljö och sopsortering. Vi har även
gjort ännu en uppskattad utflykt till slottet och fortsatt med att jobba med sagor
och berättelser. Detta gör vi med hjälp av kort med sagofigurer och sagoböcker.
Vi har fortsättningsvis pysslat med och målat slott, vi har även jobbat med
höstfärger, något som vi kommer att fortsätta med under kommande veckor.

https://
www.folkhalsomyndigheten.
se/globalassets/smittskyddsjukdomar/sjukdomar/
coronavirus/informationtill-skolledare-om-nyttcoronavirus.pdf

Verksamhetslogg: Där
kommer vi pedagoger
dokumentera era
barns vistelse på
förskolan. På så sätt
har ni vårdnadshavare
lätt att följa med i vad
vi gör på förskolan om
dagarna.
Verksamhetsloggarna

• Toalettrenoveringen börjar närma sig sitt slut och vi på förskolan kommer att

finner Ni på School

börja introducera innemiljön för Era barn. Så länge vädret tillåter kommer

Soft under fliken

verksamheten dock att koncentreras utomhus. Kom ihåg att det är kläder efter

”aktuellt”.

väder som gäller och glöm inte att namnmärka Ert barns tillhörigheter.
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• På Gripsholms förskola använder vi oss av tecken som stöd som en del av vår språkundervisning. Därför

kommer Era barn att få lära sig tre stycken nya tecken varje vecka. Dessa tecken kommer Ni att få ta del av
längst ner i veckobreven för att Ni skall kunna vara delaktiga i Era barns utbildning. När Ni skall kolla upp
ett tecken så använd er av hemsidan här.
• Förskolans läsårsfotografering kommer att ske nästa vecka. Filifjonkorna kommer att ha sin fotografering

PÅ TISDAG KLOCKAN 09.20. Hos oss på Gripsholms förskola så tas en gruppbild till skolkatalogen samt
enskilda porträtt av barnen. Ni som vårdnadshavare har sen möjligheten att beställa av bilderna.
• Under den gångna veckan har vi börjat använda oss av det veckoschema som ni ser nedan. Varje tisdag om

ingen annan information ges, går vi Filifjonkor iväg på en utflykt. Ryggsäck, sittunderlag, vattenflaska och
en frukt ska tas med. Vi lämnar förskolan kl 09.00, är man inte på plats då så får man lämna på den plats
där vi är. Det går bra att ringa oss och kolla var vi är.
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VECKANS TECKEN ÄR:
Saga, höst, måla.
https://
teckensprakslexikon.s
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KOM IHÅG!
Filifjonkorna har
en ny
telefonnummer,
den finner ni här
nedan!

KONTAKTUPPGIFTER
Filifjonkor: 070 18 98 107
Hemuler: 070 182 11 27
Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30)
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KOM IHÅG!
Fotografering på
tisdag, 09.20

Här nedan finner ni vårt veckoschema:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Filifjonkor
09.00

Utelek/Samling

Grön Flagg - utflykt/
fotografering 09.20

Hemuler

Estetisk verksamhet

9.30-10.00 :
Filifjonkor - Rörelse
Hemuler - Musik
10.00-10.30:
Filifjonkor - Musik
Hemuler - Rörelse

Filifjonkor
Estetisk verksamhet

Hemuler

Utelek/Samling

Grön Flagg

10.30

LUNCH

LUNCH
Här LUNCH
nedan finnerLUNCH
ni vårt veckoschema:

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Utelek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Fredagskul

13.15

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Utelek

Utelek: rörelse

Utelek: sång

Utelek: rörelse

Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

- - Under språkleken har vi smått börjat introducera sagor och sagofigurer. Vi kommer att jobba med

sagor under de kommande veckorna, även pratlekar och munmotorik. Tisdagens utflykt
sammanfaller med fotograferingen, vilket betyder att vi endast kommer att hinna bege oss ut på en
kortare höstpromenad. Om eftermiddagarna är soliga ska vi i mån om möjlighet försöka oss på ett
par spontana, korta utflykter under veckan. Vi ser isåfall till att dessa inte krockar med någons
hämtningstid.
- Under estetiken kommer vi att jobba med höst och höstfärger. Under Estetisk verksamhet kommer vi

att jobba med höstfärger och under rörelse och musik kommer vi att sjunga, dansa och leka
musiklekar. Vi fortsätter med att introducera färggrupper och jobbar fortsättningsvis med sagor och
berättelser under språkleken. På fredag blir det fredagskul med disco och gemensamma lekar. Andra
ämnen som kommer beröras är veckodagar, månader och år (sju dagar har veckan och tolv månader
har året) och givetvis, Sopsamlarmonstren och sopsortering.

- Höstliga hälsningar! Hanna, Clara och Viktoria
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