
Välkomna till förskolan! 
En vecka kvar innan det är dags för höstlovveckan, några barn 
och pedagoger kommer då vara lediga och verksamheten den 
veckan har ett eget program som kommer sättas upp till dem 
som är på förskolan i v 44.  

• Obs! Hemulernas telefon fungerar inte som den ska för tillfället. Vi 
kan ta emot samtal men inte sms. Vi meddelar er när vi har fått nytt 
simkort och telefonen fungerar som den ska. Ni kan alltid ringa eller 
sända sms till Filifjonkornas nummer.  

Nu känner vi verkligen att vintern är på intågande och på 
förskolan ska det nu finnas mössa och vantar på alla barns plats 
så barnet kan ta på vid utgång för att få lekro i kroppen utan att 
frysa. Så med fördel bör det ligga i ytterklädesväg: Ytterkläder 
för dagens väder, skor/kängor som tål kyla och väta 
(gymnastikskorna får nu flytta in i sommargarderoben), varm 
tröja, halskrage/buff, mössa och minst två par vantar.  
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Veckobrev 
Hemuler

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA 
VECKA 43 

Onsdagar fram till 
vecka 44 är Hemulerna 
på Hammarens ip hela 

dagen. Vi går från 
skolan kl 9.00 och är 

tillbaka ca 15.00

I barnets låda bör det 
finnas: 

• Extra ombyten för innelek 

• Ytterkläder för den 
aktuella årstid 

• Varm tröja/fleece 

• Mössa 

• Buff/halskrage  

• Minst två par vantar 

• Raggsockor  

• Innertofflor (om man vill) 



Nu till allt det vi upplever här på förskolan. Denna vecka har vi behövt fokusera 
mycket på ” Hur är man en trevlig och hänsynsfull kompis” Dessa värdgrundsmoln 
har vi arbetat sedan starten på Gripsholms förskola men nu börjar alla bli riktigt 
trygga med varandra och då vill barnet testa sin plats i gruppen. Vi har pratat och vi 
har haft visuella samlingar för att förklara där barnen får mycket utrymme till att 
reflektera över den aktuella situationen. I går torsdag överöstes dom med beröm och 
dom fick vara på Stora gården och leka på eftermiddagen och till mellis serverades 
det korv med bröd på muren.  

På torsdag i nästa vecka är det dax för fadderträff nummer två och gruppaktivtet med  
barnen födda 2017 (filijonkor och hemuler) Detta sker mellan kl: 9.00-10.15 och vi 
önskar att samtliga barn kommer är här till senast kl 8.55. 

Den 3 November välkomnar vi Ivan som kommer att börja här hos oss i Hemulgruppen.   

• Stort tack till den hänsyn ni visat och lär era barn att ta av skorna på svarta mattan vid 

entrén för att sedan sätta upp dem på skohyllan. Samt för visad hänsyn att inte vistas i 

våra lokaler mer än en gång per vecka, stort tack!  

• 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).  

• På grund av rådande situation med Covid-19 så rekommenderar vi att Ni som 

vårdnadshavare inte vistas i förskolans lokaler (dock önskar vi att ni minst en gång kollar 

igenom barnens lådor så kläder efter väder finns) Därför ser vi gärna att Era barn 

självständigt lämnar kläder, vattenflaska mm vid sin plats, i mån och möjlighet. Barnet kan 

med fördel ha en ryggsäck som färdas mellan förskolan och hemmet.   

• 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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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 43

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

teckensprakslexikon.su.se/
ord/01131 
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SKOG: 
HTTPS://

TECKENSPRAKSLEXIKON.S
U.SE/SOK?Q=SKOG

3
OKTOBER: 

HTTPS://
TECKENSPRAKSLEXIKON.SU

.SE/ORD/05132 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler 070 182 11 27 

Filijonkor:  070 189 81 07 

Morgon telefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

Stängnings telefon: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)

V.43 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00
RÖRELSE/
MUSIKLEK, 
UTOMHUS

Grön flagg 
undervisning, 

medtag ryggsäck, 
vattenflaska, frukt 
och sittundrlag. 

Utomhusdag på 
Hammarens IP, vi går 

kl 9.00

Fadderträff och 
gruppaktiviteter 

8.55-10.15
UTELEK

11.15 LUNCH LUNCH LUNCH FRÅN SKOLAN LUNCH LUNCH

12.00 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Sagostund på höga 
berget :) Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.45 INNELEK
Språklek/tema 

arbete 

Medtag ryggsäck med 
vattenflaska och 

sittunderlag.
SPRÅKLEK 
UTOMHUS Utelek/innelek

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL Vi är tillbaka kl 15.00 
på förskolan MELLANMÅL MELLANMÅL

14.30 Utelek Utelek: rörelse Utelek: rörelse Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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Önskar alla en trevlig helg 

Ingela Jennie och Tammy
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