GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 47

VECKOBREV
Hattifnattar

Viktiga datum:

(händelsekalender)
v. 46-48 = Utvecklingssamtal
20.11 = Barnkonventionens dag
27.11 = vi uppmärksammar 1:a advent

Hej vårdnadshavare,
Kan ni tro det? Vecka 47 står för dörren och vi har bara några få veckor kvar
på det här året. Året som påverkat oss alla på så många plan. Där våra barn
har fått vara sjuka när de är sjuka, där Ni vårdnadshavare fått vabba med vad
vi hoppas förståelse från arbetsgivare och kollegor. För vi är alla i samma båt.
Utvecklingssamtalen har kickat igång och vi tackar ödmjukast för att så
många tagit sig tid att boka samtal. Detta är ett unikt tillfälle för oss att få
delge Er sådant ni kanske inte ser eller vet om hemma kring Ert barn.
Samtalet blir en länk mellan förskolan och hemmet där vi tillsammans skapar
bästa förutsättningar för Ert barn i den utveckling just de befinner sig i nu. Vi
vill dock trycka på att vi alltid finns här för Er och Era barn och vi vill så gärna
att ni frågar en gång för mycket än en gång för lite om något känns oklart
eller om ni har någon fundering. Vi har fokuserat mycket på Barnboksveckan
och haft samarbetsövningar på rörelsen i veckan och tuffar raskt på in i nästa
vecka.

10.12 = vi uppmärksammar Nobeldagen
11.12 = vi lussar för
högstadiet (mera info
kommer!)

18.12 = sista skoldagen
innan jullov

• Eftersom böckerna som hämtades hemifrån blev många till antal (vad roligt att

intresset var så stort!) får de gärna stanna kvar en vecka till på förskolan, så att alla
som vill får just sin bok uppläst :)

• För Er kännedom: Under veckorna 47-48 kommer Patricia vara ledig. Hon kommer

vikarieras av Lujain ”Lulu” Mstoy.

• Vi vill verkligen försöka bibehålla vardagsrutinerna såsom barnen vid det här laget har

blivit vana vid, trots den ökande spridningen av covid-19. Med Er hjälp hoppas vi
kunna fortsätta så. Läs mera på s. 2 i detta veckobrev.
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24.12-3.1 = juletid och
nyår, förskolan är stängd
6.1 = Trettondedag jul =
förskolan är stängd
8.1 = Planeringsdag,
förskolan är stängd
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Detta kan inte nog understrykas:
Hälsning från rektor Annika Bärnlund:
När Ert barn varit sjuk i covid-19 liknande
symptom är det två friska dagar hemma
innan återgång till förskolan som gäller.

I tisdags publicerades nyheten ”Följande
gäller fortsättningsvis på förskolan” på
SchoolSoft. Bifogat finns en länk till ett
dokument om ”Samhällsviktig
verksamhet”. Vi ber Er ALLA att besvara
enkäten som finns längst ner i
dokumentet senast 15:e november 2020.

Ni bör även friskanmäla Ert barn genom att
ringa/sms:a eller kommentera på SchoolSoft
innan klockan 13.00 dagen innan återgång
till förskolan. På så sätt blir vardagen mest
ändamålsenlig för Era barn när vi på förhand
kan planera dagarna och vid behov
omplacera personalen.

Mycket
kretsar kring
covid-19

Anpassningar:
Eftersom vi önskar att Ni i möjligaste mån
lämnar och hämtar Era barn ute på gården
vill vi hälsa att vi beställt in dörrklockor till
förskolan. Vid varje ytterdörr som tillhör
förskolan kommer en dörrklocka monteras
med avsikt för Er att använda om vi är
INOMHUS och ingen pedagog finns i
närheten av ytterdörren när Ni anländer
till förskolan.

Påminnelse:
Hälsning från rektor Annika Bärnlund:

När vi gått ut efter det dagliga
mellanmålet kommer vi ha ett fönster in
till kapphallen ÖPPET. På så sätt kan Ni vid
hämtning skicka in Ert barn och från
utsidan ha en dialog med barnet. Vi
pedagoger hjälper givetvis till men passa
på att tillfälle i akt och stärka Ert barns
självständighet genom att låta barnet
plocka ihop sina saker samt se över sin
plats. Bra träning inför skolstart nästa höst
:)

Tillsvidare ber vi Er föräldrar att inte
besöka Gripsholms förskola med anledning
av covid-19. Vi ber Er i möjligaste mån
lämna och hämta Era barn ute på gården.
Nu när smittspridningen ökar är det viktigt
att vi alla tar ett gemensamt ansvar. Med
hjälp av förebyggande åtgärder hoppas vi
kunna undvika en smittspridning på eller i
anslutning till Gripsholms förskola. Tack.
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Hattifnattarnas veckoschema

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

11:30-12:15

14:15-14:45

16:15

Utelek

Utelek

Innelek

Innelek

Utelek

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+ Fruktstund

Morgonsamling
+Fruktstund

Språklek

Skapande

Rörelsestund
10:15

Skogsutflykt
(INGEN matsäck)

Fredagskul

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Vilostund

Innelek/utelek

Promenad i
närområdet

Innelek/utelek

Musikstund

Innelek/utelek

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Mellanmål
= Viken

Mellanmål
= Campus

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Sagostund
+ Fruktstund

Promenadtåg ner till Viken

16:45
17:00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Vi vill uppmärksamma Er på att i samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids
nere vid Viken. Detta innebär att om Ni inte hittar oss utomhus så har vi gått in till Fritids utrymmen i Viken-huset. Om Ni känner Er obekväma med att komma in (eller uppvisar förkylningssymptom) ber vi Er ringa avdelnings- ELLER stängningstelefonen. Tel.nummer här nere:

Varma hälsningar,
personalen på Hattifnattarna
Veckans tecken:

AKTUELLA TELEFONNUMMER:

Vi lär oss teckna
julsången ”Tre
pepparkaksgubbar”

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)
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