
Hej vårdnadshavare, 
Veckorna går i rasande fart och vi är redan i mitten av oktober. Vi har 
tagit tillvara på höstvädret och varit ute extra mycket. Vi valde t.ex. att 
ha vår rörelselek ute på Apotekarängen. Nog för att vi älskar 
gymnastiksalen men snart kommer kallare väder och vi vill då utnyttja 
det fina vädret vi ändå har och vara ute så länge det är möjligt. Vi tog 
också en promenad till Kyrkoruinen på vår torsdagsutflykt och vädret 
var helt ljuvligt. Vi läste en ramsa om hösten och tittade på bilder av 
olika svampar, lekte och gjorde en matematisk övning med pinnar. Vi 
passade också på att samla löv till fredagens extra skapandestund där 
barnen erbjudits att göra lövkonst i form av olika djur. 

• Som vi tidigare nämnt kommer höstens utvecklingssamtal äga rum efter 
höstlovet, närmare bestämt under veckorna 46–48. Precis som ifjol kommer vi 
lägga ut tider på SchoolSoft för Er att boka. Om man inte hittar en tid som 
passar, hör av Er så ordnar vi det! Man kan senast boka en tid 48h innan 
mötestillfället. Utvecklingssamtalet anpassas enligt Era önskemål med 
följande som alternativ: 1) ett normalt möte, 2) ett walk-and-talk möte eller 
3) ett videosamtal via GoogleMeet. 

• Inkommande vecka är sista veckan innan höstlovet och vi vill passa på att 
göra något extra och kommer därmed promenera till och arrangera en utedag 
vid Hammarens IP! Läs mera i schemat här nere: 
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VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 43

Föräldrarådet 
sammanträder 19:e 
oktober kl. 19-20:30: 
— Behöver Ni komma i 
kontakt med förskolans 
representanter? Finns 
det något Ni önskar tas 
upp under mötet? 
Vänligen, kontakta 
genom att maila: 
Mumintrollen >> 
Fredric Blommé 
Sekund: 
fredric.blomme@gmail.
com                         
ELLER Hattifnattarna >> 
Hanna Boström: 
hannageb@gmail.com 

Jul och nyår på 
Gripsholms fsk: 
— har Ni koll på hur vi 
håller öppet alternativt 
stängt runt helgen?                
21-23.12 = ÖPPET     
24.12-3.1 = STÄNGT   
4-5.1 = ÖPPET                  
6.1 = STÄNGT                  
7.1 = ÖPPET                    
8.1 = STÄNGT 
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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

Utedag vid 
Hammarens IP!  

(start från Campus 
kl 09:30! Kom ihåg 
kläder efter väder 
+ ryggsäck med 

vattenflaska, frukt 
+ en uppsättning 

extra ”inne”kläder)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Vi uppmärk-
sammar FN-dagen 
som infaller 24:e 

oktober 2020!

11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch

Vi får dagens 
lunch serverad 
vid Hammarens 
IP! Tack köket 

och Fredrik som 
gör det möjligt!

Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek
Promenad i 
närområdet Innelek

(start tillbaka till 
förskolan ca 13:00, 

så att vi kan äta 
dagens mellanmål 

nere i Viken)

Innelek

14:15-14:45
Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Innelek 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: 

Höstlov 
Utedag 

Idrottsplats
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