
Hej vårdnadshavare, 
Vad var det som hände? Från att i måndags konstatera att vi 
varit förskonade mot sjukdom uppe på Campus till att vi 
behövde vidta diverse åtgärder för att alls kunna hålla öppet 
veckan ut… Den rådande pandemin undgår ingen och Ni 
har under den gångna veckan bevisat för oss att vi 
TILLSAMMANS kan ta oss igenom den: ”håll i och håll ut” :) 
Vi är extremt tacksamma för all den hjälp vi har fått där flera 
av Er har haft sina barn hemma och andra har hjälpt oss 
genom att hämta/lämna andra tider — TACK, TACK, TACK! 

• Till Er kännedom: Det finns ett konstaterat fall av springmask på 
förskolan nere i Viken, var uppmärksam på symptom! 

• Vi har nu installerat dörrklockor vid förskolans ytterdörrar, använd 
gärna dessa för att undvika att komma in i förskolans utrymmen. 

• De utvecklingssamtal som ännu inte ägt rum kommer hållas digitalt 
genom ett GoogleMeet-videosamtal. Ni behöver ej göra något, utöver 
att klicka på en länk (som Ni får tillskickat till Er) vid den bokade 
tidpunkten. Frågor? Kontakta fskl Jessica Bergström :) 
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VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 48

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 46-48 = Utvecklings-
samtal (förlängs till v 49) 

27.11 = vi uppmärk-
sammar 1:a advent  

Vi behöver veta Ert 
behov av omsorg under 
jullovet för att kunna 
planera verksamheten 
och personalbehov. Fyll 
i länken senast 6.12 
https://forms.gle/
u5BzNLoMqQvC91ss8 

10.12 = vi uppmärk-
sammar Nobeldagen 

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

18.12 = sista skoldagen 
innan jullov 

24.12-3.1 = juletid och 
nyår, förskolan är stängd 

6.1 = Trettondedag jul = 
förskolan är stängd 

8.1 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd

https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/andtarmsoppning/springmask/


Vi kommer sträva efter att bibehålla de vardagsrutiner som barnen vid det här laget har blivit 
vana vid men på grund av rådande omständigheter kan det ske snabba förändringar, så ta gärna 
för vana att kolla SchoolSoft dagligen (kom ihåg att man kan slå på pushnotiser!). 

I samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids nere vid Viken. Hittar Ni oss inte 
ber vi Er ringa avdelnings- ELLER stängningstelefonen. Tel.nummer här nere: 

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 
(gy-salen ca 10:15)

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(ingen matsäck!)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Fredagskul 

11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek/Utelek
Promenad i 
närområdet Innelek/Utelek Musikstund Innelek/Utelek

14:15-14:45
Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse 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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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 48

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: 

Vi repeterar 
tecknena till 

julsången ”Tänd 
ett ljus” 
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