
Hej vårdnadshavare, 
”När första ljuset brinner, står julens dörr på glänt och alla 
människor glädjas att fira få advent.” Äntligen är december 
här som välbehövligt förgyller vardagen med ljus och 
värme. Inne hos Hattifnattarna öppnar vi varje dag en 
musikkalender som gömmer en julsång. Två barn åt gången 
får hjälpa till att ”öppna” dagens lucka och dessa två barn 
får också höra positiva ord om sig själva från oss som grupp. 
Vad vi uppskattar hos var och en och varför just de är unika. 
Vi tänder ett ljus tillsammans och har en mysig stämningsfull 
stund tillsammans.  

• Erika Svärd har ordinerats kortare arbetsdagar och arbetar tills vidare 
75 %. I praktiken innebär det att hon börjar sin arbetsdag vid lunch och 
jobbar fram till stängning. På förmiddagen (måndag till torsdag) 
kommer William Dyjée (som vi har förmånen att ha hos oss uppe på 
Campus!) ta hennes plats i Mumintrollen. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

OBS!! 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 (lär 
mer info i detta vecko-
brev!) 

  

11.12 = vi lussar för 
högstadiet (läs info!)  

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


• Inkommande torsdag, 10:e december, infaller Nobeldagen. Detta är en högtidlig dag och de barn 
som vill får gärna komma festklädda denna dag. Kanske även med en tiara i håret eller med en 
medalj hängandes på bröstet? Vi kommer behandla anledningen till denna anrika flaggdag, samtala 
om Alfred Nobel och äta en finare lunch med lite extra fokus på vett och etikett.  

• Påminnelse: Som Ni kunnat läsa i ”händelsekalendern” (den blåa kolumnen här ovan) kommer vi 
fira Lucia den 11:e december på förskolan. Som Ni säkert förstår kan vi inte bjuda in nära och kära 
till årets luciafirande. Alla barn är dock välkomna att delta även om man råkar vara ledig! Årets 
luciaframträdande kommer vara UTOMHUS (på Apotekarängen) och 
högstadieeleverna med personal fungerar som publik. Vi kommer ha 
TVÅ (inte tre som tryckfelsnisse skrev förra veckan) uppträdanden för 
att minska publiktrycket och därmed kunna garantera 
säkerhetsavstånd. Luciafirandet kommer filmas och publiceras för 
Er vårdnadshavare på SchoolSoft. Det första uppträdandet går av 
stapeln klockan 08:45 och vi ber Er vara på plats med Era barn 
(klädda och iordninggjorda) senast klockan 08:30 denna morgon! 
Det är valfri julklädsel som gäller, exempelvis kan barnen klä ut sig till 
Lucia, tomtenisse, tärna, stjärngosse eller pepparkaksgubbe. 

• ”När mörker och kyla ligger kring vårt hus…” sjunger vi när vi övar på luciasångerna. För tillfället är 
det inte så mycket kyla, desto mera mörker under den tidiga förmiddagen och sena eftermiddagen. 
Vi är medvetna om detta och rektor Annika Bärnlund tillsammans med vaktmästare Fredrik Karlsson 
undersöker möjligheterna att utöka utebelysningen på förskolan. 

• Till Er kännedom: Inga fler bekräftade fall av vare sig huvudlöss eller springmask, hurra! 
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Efterlysning 

Det saknas ett par rosa fleece-byxor, de är namnade och tillhör ett Mumintroll! 

Det saknas en lila halskrage i fleece av märket Villervalla. Den är namnad och tillhör en Hattifnatt! 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn?  
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev. 

(berätta eller maila paula.eriksson@gripsholmsskolan.se  
så bifogar hon efterlysningen till veckobrevet)

mailto:paula.eriksson@gripsholmsskolan.se
mailto:paula.eriksson@gripsholmsskolan.se


Vi strävar efter att bibehålla våra vardagsrutiner men på grund av rådande omständigheter kan 
det ske snabba förändringar, ta gärna för vana att kolla SchoolSoft dagligen så hänger Ni med! 

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: 

Trevlig Finlands självständighetsdag 6/12,  
hälsar 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 
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
Promenad i 
närområdet

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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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: 

Advent 
Lucia 
Jul

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50


	Viktiga datum:
	Hej vårdnadshavare,
	”När första ljuset brinner, står julens dörr på glänt och alla människor glädjas att fira få advent.” Äntligen är december här som välbehövligt förgyller vardagen med ljus och värme. Inne hos Hattifnattarna öppnar vi varje dag en musikkalender som gömmer en julsång. Två barn åt gången får hjälpa till att ”öppna” dagens lucka och dessa två barn får också höra positiva ord om sig själva från oss som grupp. Vad vi uppskattar hos var och en och varför just de är unika. Vi tänder ett ljus tillsammans och har en mysig stämningsfull stund tillsammans.
	Aktuella telefonnummer:
	Trevlig Finlands självständighetsdag 6/12,
	hälsar personalen på Hattifnattarna

