
Hej vårdnadshavare, 
Under veckan som gått har vi bjudits på närmast sommar-
varma dagar blandat med regn och rusk och hösten har väl 
visat sig från sin bästa sida, i alla fall för oss som gillar 
hösten. Vi har jobbat vidare med att vara en bra kompis och 
pratat en del om förhållningssätt. Vi har pratat om kropps-
integritet och vad som är ok och inte här på förskolan. 
Rörelsestunden var även denna veckan mycket uppskattad 
och likaså skapandestunden. De som ville erbjöds att måla 
en vänskapsteckning att ge bort till någon man tycker om. 
Det blev teckningar till farmor, morfar, mamma, pappa, 
kusiner och vänner. De som ville fick också lämna ett litet 
budskap med teckningen och nu ligger de på tork i ateljén.  

• Hoppas Ni alla har haft möjlighet att se över vilka extra kläder Ert barn 
har på förskolan (i enlighet med vad fskl Paula Eriksson meddelade om 
på SchoolSoft). Då ingen har hört av sig om behov av hjälp att 
kontrollera barnets plats räknar vi med att Ni alla kontinuerligt kan se 
över och plocka i ordning platsen i kapphallen. Stort TACK för det! 
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Påminnelse: 
Höstlovet vecka 44: 
— Höstlovet, även kallat 
läslovet, närmar sig och 
vi behöver veta vilka 
barn som är i behov av 
omsorg under lovet. 
Vänligen läs nyheten 
som Rektor Annika 
Bärnlund publicerat på 
SchoolSoft och fyll i 
formuläret i den givna 
länken. Deadline är 
11:e oktober 2020. 

 

Efterlysning 

Saknar Ni något som 
tillhör Ert barn?  

Berätta och så kan vi 
efterlysa det i 
kommande 
veckobrev. 

(berätta eller maila 
paula.eriksson@grips

holmsskolan.se  
så bifogar hon 

efterlysningen till 
veckobrevet) 

*** 

Byxorna vi efterlyste 
senaste vecka kan vi 
med glädje meddela 

att har hittat 
tillbaka sin ägare!
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• Som ett led i vårt stora temaarbete kring Grön Flagg (lärandeprogram inom Hållbar utveckling, läs 
mera HÄR!) kommer vi aktivt arbeta med att minska matsvinnet i samband med lunchen. Barnen 
kommer fortsättningsvis portionera sin mat själva och ingen kommer någonsin tvingas att äta upp 
sin mat MEN vi kommer lägga mer fokus på mängden mat som slängs, bland annat genom 
diskussion och genom att synliggöra mängden som dagligen slängs. Om vi på sikt ser resultat har 
köket lovat oss en belöning! På måndag kommer vi introducera detta för barnen men prata gärna 
med Ert barn där hemma redan under helgen. Tillsammans kan vi ge barnen förutsättningar att 
utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

Med vänliga hälsningar, Personalen på Hattifnattarna

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Promenadtåg upp till Campus
Utelek Utelek Innelek Innelek Utelek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Rörelsestund 
(gy-salen ca 10:15)

Skogsutflykt med 
start kl 09:15 

(kom ihåg stövlar 
på fötterna, 

matsäck i ryggsäck 
+ ev sittunderlag)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Genomgång av 
veckan

11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek
Promenad i 
närområdet Innelek Musikstund Innelek

14:15-14:45
Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:15
Sagostund  

+ Fruktstund
Sagostund  

+ Fruktstund
Sagostund  

+ Fruktstund
Sagostund  

+ Fruktstund
Sagostund  

+ Fruktstund

16:45 Promenadtåg ner till Viken
17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mumintrollen: 070 189 81 04 

Hattifnattarna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

Veckans tecken: 

Höst 
Löv 

Stövlar 
Ryggsäck 
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https://skola-kommun.hsr.se/gron-flagg
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