
Välkommen till förskolan! 
Nu är november här och det börjar bli riktigt kallt ute. Vi 
påminner Er om att det är varma kläder som gäller! Se till att 
det alltid finns en mössa och  ett par vantar i ert barns väska! 

• Under veckan som gått har sopsamlarmonstren Glasmo och Glas-Klara hälsat 

på oss. Vi har även gått igenom ett nytt molnord, nämligen ordet FÖRLÅT. 

• Denna vecka har vi uppmärksammat Alla Helgona. Vi pratade om varför vi 

egentligen uppmärksammar Alla Helgona och att det inte bara handlar om att 

klä ut sig och äta godis, utan att man också kan gå till kyrkogården och tända ett 

ljus och tänka lite extra på de personer eller djur som inte längre finns hos oss. 

Alla Knyttar fick sedan pyssla sin egen ljuslykta av glasburkar. 

• 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. 
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Händelsekalender 

Vecka 45  
uppmärksammas Nationella 

Läsdagen 

Detta uppmärksammar vi 
genom att varje dag denna 

vecka läsa en bok som 
barnen får välja utifrån QR-

koder 

Tisdag17/11 
Fadderträff för barn födda 

2016  

 

Fredag 11/12 
Terminsavslutning 

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.



• Från och med nästa vecka kommer vi be Ert barn städa fem saker när Ni går hem. Detta för att de barnen 

som är sist kvar inte skall behöva städa allt. Ni får gärna prata med Ert barn om detta hemma. 

• Stängningsrutin på förskolan: Vi går in med barnen kl. 16.45 för att sedan gå med de barn som är kvar 

upp till Fritids som ligger på andra våningen i samma byggnad som förskolan. Om Ni ej hittar kan man 

ringa stängningstelefonen (070 100 82 30). 

• 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! 

Med önskan om ett trevligt veckoslut! 
Emma, Jessica och Vendela 
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V.46 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Innelek/Samling
Estetisk verksamhet 

och  
Språklek (Inne)

9.45-10.30: 
Rörelse (Ute)

Grön Flagg - utflykt 
Promenad till slottet.  

Ryggsäck med FRUKT 
och VATTENFLASK!  

Vi går kl 9.00

Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15

UTFLYKT 
Blåbärsskogen 

Vi får mellanmål 
från förskolan. 
Ryggsäck med 

vattenflaska och 
underlägg med.

Utelek/Sagosamling Innelek/Samling Innelek/Samling Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Tillbaka på 
förskolan kl 15.00 Utelek: rörelse Utelek: sång 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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FÖRLÅT 
 https://

teckensprakslexikon.
su.se/ord/10053

1
LYSSNA 
https://

teckensprakslexikon.su.
se/ord/00044

2
MÖSSA 
https://

teckensprakslexikon.su.
se/ord/00108
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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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