
Vi välkomnar ännu en ny vecka! 
Nästa vecka är det höstlov och det betyder att vi på förskolan 
inte har planerad verksamhet som normalt utan tar emot mycket 
önskemål av de barn som är på plats och planerar verksamheten 
enligt det. Detta veckobrev gäller för både vecka 44 och vecka 45. 
Schemat som ni finner nedan gäller för vecka 45. De av Er som 
har barn på plats under höstlovet kommer att få separat schema 
på Schoolsoft. 

• Under veckan som gått har sopsamlarmonstret Metallika hälsat på oss. Vi har 

även gått igenom ett nytt molnord, nämligen ordet KOMPIS. Barnen fick själva 

beskriva hur de tycker man är en bra kompis. Det kom bland annat fram att 

man är en bra kompis då man hjälper, lyssnar och är snäll. 

• Nästa vecka är det All Helgona och vi på förskolan uppmärksammar denna 

högtid vecka 45. Vi kommer INTE att ha en maskerad utan kommer istället 

pyssla och hitta på annat som kan kopplas till All Helgona.  
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Veckobrev 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44 & 45

 

Händelsekalender 

Tisdag 28/10: Stora 
slottsparkeringen är 

STÄNGD pga underhåll 

Tisdag 3/11: Fadderträff 
för barn födda 2016  

Onsdag 4/11: Vi 
uppmärksammar All 

Helgona 

 

 

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.



• I den blå spalten till höger kan Ni se att vi har satt in en händelsekalender. Denna uppdateras genast då vi 

planerar in något ”speciellt” till exempel i samband med högtider så att Ni ska ha möjlighet att förbereda 

Ert barn på det.  

• Vi har fått nya smarttelefoner till avdelningarna så att vi lättare ska kunna checka in/checka ut barnen på 

Schoolsoft. Så om ni ser oss med en smarttelefon/Ipad i handen är det för att vi kollar Schoolsoft och ser 

att alla barn är på plats!  

• Ni har väl koll på de restriktioner som ännu gäller på Gripsholms förskola? När man varit sjuk gäller 

fortfarande två symtomfria dagar innan man kan återvända till förskolan. Detta för att minska 

smittspridning bland barn och personal. Vi vill även påminna att vårdnadshavare inte skall vistas i våra 

inomhus utrymmen, undantagsvis kapphallen. Om vi är inomhus när Ni ska lämna/hämta Ert barn kan Ni 

ringa oss så kommer vi och möter barnet/lämnar barnet i kapphallen. Om Ni som vårdnadshavare har 

symtom ska ni absolut inte komma in i våra utrymmen. Då får ni ringa oss så möter vi upp Er utomhus. 

Detta också för att minska smittspridning bland barn och personal. Tack för Ert samarbete!  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44 & 45

V.45 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.15 Utelek/Samling

FADDER- 
VERKSAMHET  

för barn födda 2016. 

RÖRELSE i 
Gymnastiksalen  för 

barn födda 2017.

9.30-10.15: 
Estetisk verksamhet

Estetisk verksamhet 
och  

Språklek 
(Inne)

Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15 Innelek Innelek

UTFLYKT 
Lottenlund 

Vi får mellanmål från 
förskolan. Ryggsäck 
med vattenflaska och 

sittunderlag med!

Utelek Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL Tillbaka på förskolan 
kl.15:00 MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 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



Med önskan om ett trevligt veckoslut! 
Adele, Erika och Vendela
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FÖRLÅT 
 https://

teckensprakslexikon.
su.se/ord/10053 

1
HEJDÅ 
https://

teckensprakslexikon.su.
se/ord/11736 

2
NOVEMBER 

https://
teckensprakslexikon.su.

se/ord/05113 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor: 070 189 81 06 

Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler: 070 182 11 27 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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