
Hej vårdnadshavare, 
Det blev en festlig vecka på förskolan när såväl Nobeldagen 
som Lucia firades. Ta gärna en titt på verksamhetsloggarna 
på SchoolSoft :) Varje dag har det även dykt upp ett brev 
från Sopsamlarmonstren vid Nisse-dörren och i deras brev 
blandas sopsortering med olika jul-upptåg. Dessutom läser 
vi dagligen ur kapitelboken ”Den helt sanna julsagan om 
kentauren som ville hem” och öppnar en lucka i den 
bifogade papperskalendern. Utöver detta har vi mailat all 
personal på Gripsholmsskolan med en hälsning till deras 
elever: Vi har en önskan om att de hjälper oss att hålla 
naturen vid skolan fri från skräp (för trots TRE stycken 
skräppromenader denna höst hittar vi fortfarande skräp 
längs med vägarna i anslutning till skolan) — tillsammans 
kan vi göra skillnad! 

• Vår fina Erika Svärd hälsar att vecka 51 blir hennes sista vecka i barn-
grupp. Sedan väntar lugnare arbetsdagar utanför barngrupp innan 
föräldraledigheten kallar. I januari 2021 tar hennes vikarie, Sandra 
Luthin, över hennes uppdrag. Sandra hälsar på hos oss nästa vecka! 

 1

VECKOBREV 
Mumintroll

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

18.12 = sista skoldagen 
innan jullov 

v. 52 = vi är nere i Viken-
huset, ingen verksamhet 
uppe på Campus 

24.12-3.1 = juletid och 
nyår, förskolan är stängd 

God Jul 

 
& Gott 

Nytt År! 
6.1 = Trettondedag jul = 
förskolan är stängd 

v. 1 = vi är nere i Viken-
huset, ingen verksamhet 
uppe på Campus 

8.1 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd



• Utöver att inkommande vecka blir sista veckan tillsammans med Erika Svärd så vill vi även meddela 
att det blir sista veckan uppe på Campus innan förskolans jullovs-sammanslagning. Därmed är detta 
terminens sista veckobrev och följande veckobrev utkommer fredag 8:e januari under vår 
planeringsdag. Under vecka 52 kommer de barn och den personal som är på plats att tillbringa 
dagarna nere i Viken-huset. Vi är sammanslagna till och med vecka 1 och återvänder till Campus 
och vårt regelbundna veckoschema måndag 11:e januari 2021. Under sammanslagningen äts frukost 
normalt i förskolans matsal medan lunch och mellanmål serveras i skolans matsal. 

• Under jul och nyår har vi flera pedagoger som kommer vara lediga så om Ni behöver vara i kontakt 
med förskolan ber vi Er kontakta oss via telefon INTE via privata meddelanden till pedagogerna på 
SchoolSoft. Detta för att säkerställa att informationen når de som verkligen jobbar. Tack! 

• Det har kommit till vår kännedom att alla inte fått tillgång till sitt barns skolfotografier. Om Ni inte 
fått fotografierna bör Ni kontakta företaget CollageFoto via deras kundtjänst, tel. 019-6111030 eller 
per mail info@collagefoto.se  

• Den som väntar på något gott… Hemulerna och Filifjonkorna kommer snart få tillgång till sin nya 
kapphall i Viken-huset, det innebär i sin tur att Mumintrollen och Hattifnattarna kommer få 
namnmärkta platser för kläder och skor i korridoren intill förskolans matsal. Bra va?! 

• Hälsning till Er som upplever det jobbigt att inte få gå in i kapphallen på förskolan på grund av 
rådande omständigheter med covid-19: problem är till för att lösas och vårt förslag är att Ni har 
en ryggsäck som dagligen följer med barnet till och från förskolan. Låt barnets extra kläder ligga i 
ryggsäcken (istället för i skåpet på förskolan), på så sätt kan Ni alltid kontrollera innehållet hemma. 
Blir det tvätt under dagens lopp kan vi placera tvättpåsen i ryggsäcken. Istället för att ha flera 
uppsättningar ytterkläder på förskolan, låt barnet komma till förskolan med de utekläder som är 
anpassade för dagens väderlek. Då vet barnen redan från morgonen vad som gäller när det är dags 
för utelek! 
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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
mailto:info@collagefoto.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: 

Med önskan om en stämningsfull 3:e advent,  
personalen på Mumintrollen

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
Innelek Innelek Utelek Utelek Utelek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Rörelsestund 
(gy-salen ca 10:15)

Morgonsamling    
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(ingen matsäck!)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek 

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skapande 

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Annika 

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

OBS! Utelek Musikstund OBS! Innelek
Promenad i 
närområdet

Innelek/Utelek

14:15-14:45 Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:15 Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund 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: 

God Jul

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51
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