
Fadderträff och utflykter 
Tack för en härlig vecka med både fadderträff för fyraåringarna 
och språklek för treåringarna. Där i mellan har vi gått på utflykt 
till cykelparken och gått på en höstvandring i vårt fina Mariefred. 
Vädret har under veckan som gått varit väldigt varierande och vi 
har fått ta del av både sol och ösregn. Vi kommer att vara ute 
under våra utevistelsetider oavsett väder, så vi önskar att alla 
barn har med sig kläder för alla väder.  

• Måndagens eftermiddagsutflykt går till Blåbärsskogen. Vi tar som vanligt med 

oss mellanmål från förskolan, så endast vattenflaska, ryggsäck och sittunderlag 

behöver ni ta med Er hemifrån. Vi är tillbaka på förskolan klockan 15.00. 

• Torsdagens förmiddagsutflykt går till Hjorthagen. Till denna behöver ni ta med 

er vattenflaska, sittunderlag och en frukt hemifrån. 

• Under Spårkleken kommer vi att lyssna på olika ljud och fundera kring varifrån 

de kommer. Under Estetiken kommer vi att göra höstkonst, med hjälp av 
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Hej alla vårdnadshavare! 
Observera att den 11 oktober 
är sista dagen Ni kan svara på 
enkäten angående omsorg 
under höstlovet, vecka 44. 
Tack på förhand!  

Enkäten finner Ni HÄR: 

Med vänlig hälsning,. 

Annika Bärnlund 

Förskolans öppettider 
vid jul och nyår  
Öppet 21- 23.12,  
Stängt 24.12- 3.1 
Öppet 4-5.1 och 7.1.  
Stängt 6.1 och  
8.1(förskolans 
planeringsdag). Har Ni 
frågor ta kontakt med 
rektor Annika.

https://forms.gle/%20%20XQibRfDJKQxonAwc9
https://forms.gle/%20%20XQibRfDJKQxonAwc9


material som vi hittat under våra utflykter.   

• Vi fortsätter introducera nya Sopsamlarmonster under våra samlingar. Hittills har vi träffat Glasmo, Glas-

Klara, Towalett, Plastis, Kompostina, Textilia, Pantomen och Pappis.   

• Det kan vara en god idé att ta hem Ert barns sovpåse för tvätt, eftersom det går löss på skolan. De som 

fortfarande inte har en påse till sina sovsaker, önskar vi att tar med det, under den kommande veckan. 

• Nu när renoveringen är klar så är det dags att lämna skorna på svarta mattan vid entrén för att sedan sätta 

upp dem på skohyllan. Detta är något som vi dagligen tränar på med Era barn och skulle uppskatta om ni 

också gör det. Detta för att det inte skall följa med smuts in i vår fina lärmiljö.  

• 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. 
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VECKANS TECKEN ÄR: 
hjälpa, städa och kompis. 

https://
teckensprakslexikon.s

1
KOM IHÅG!  
Utflykt till 
Blåbärsskogen på 
måndag. Tillbaka på 
förskolan 14.30. 

2
KOM IHÅG! 
Förmiddagsutflykt 
på torsdag. Frukt 
med!
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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) 

https://teckensprakslexikon.su.se
https://teckensprakslexikon.su.se
https://teckensprakslexikon.su.se
https://teckensprakslexikon.su.se
https://teckensprakslexikon.su.se


Veckans schema: 

Här nedan finner ni vårt veckoschema: 

- Under eftermiddagens utelek och samling varierar vi aktiviteterna mellan rörelse, sång, lekar, sagor, 
matte och aktuella ämnen så som årstider och diskussion kring högtider. 

- Höstliga hälsningar! Hanna, Clara och Viktoria
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00 Innelek/
Samling

Filifjonkor 
Estetisk 

verksamhet, KONST 
MED 

NATURMATERIAL/ 
Språklek, OLIKA 

LJUD 
Hemuler 

Grön flagg- utflykt

9.30-10.00 : 
Filifjonkor - Rörelse 

Hemuler - Musik 
10.00-10.30:  

Filifjonkor - Musik 
Hemuler - Rörelse

Filifjonkor 
UTFLYKT - till 

Hjorthagen 
Hemuler 

Estetisk verksamhet/
språklek

Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.15 Utflykt till 
Blåbärsskogen! Utelek/Samling Utelek/Samling Utelek/Samling Fredagskul 

(utomhus)

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter i 
blåbärsskogen

MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.00
Vi anländer till 

Förskolan 15.00: 
Utelek

Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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