
Välkommen december! 
Då var första veckan i december avklarad, tänk vad tiden går fort 
när man har roligt. Under veckan som gått har vi fokuserat på att 
skapa julstämning på förskolan. Vi sjunger julsånger, pysslar 
tomtar och pepparkaksgubbar samt öppnar julkalendern. Som 
ni kan läsa i vårt schema nedan så fokuserar vi helt och håller nu 
på programmet som vår julkalender för med sig.   

• Under dessa tider på påminner vi om hur viktigt det är att ni kommunicerar 

med oss på förskolan. Kom ihåg att anmäla vistelsetider för Ert barn för att vi 

skall kunna göra en trygg och säker personalfördelning. Kom ihåg att 

sjukanmäla och friskanmäla Ert barn i tid, detta gör att vi kan förbereda oss 

bättre. För att göra en sjukanmälan eller friskanmälan räcker det bra med en 

kommentar på scholsooft, ett sms eller ett kort samtal. En friskanmälan skall 

göras innan kl 13 dagen innan man återvänder till förskolan annars räknar vi 

med att Ert barn inte kommer.    

• Nya rekommendationer för barn på förskolan har kommit under veckans gång. 

Vänligen lär HÄR. 
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Veckobrev 
Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

Händelsekalender 

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.

https://sms5.schoolsoft.se/gripsholmsskolan/jsp/teacher/right_teacher_file_download.jsp?requestid1=5830&requestid2=1&object=news&fileid=11629


• Den 11/12 kommer vi har vår terminsavslutning på förskolan. Då kommer Mymlor & Knyttar att lussa för 

Hemuler & Filifjonkor och tvärtom. Denna dag får Ert barn gärna komma klädd i julrelaterade kläder (t.ex. 

luciakläder, tomteluva eller något annat julrelaterat). Lussandet kommer att ske inomhus så Era barn får 

gärna komma färdigt klädda när de kommer till förskolan. Hela framträdandet kommer att filmas och 

sättas upp på schoolsoft efteråt så att ni kan ta del av det. Eftersom terminsavslutningen är en fredag är de 

barn som annars är lediga på fredagar hjärtligt välkomna mellan kl. 9-10 eller så får Ni byta dag så Ert barn 

kommer till förskolan på fredag istället för till exempel tisdag. Kom ihåg att meddela oss i personalen så 

fort ni har beslutat hur Ni gör.  

• Jullovet närmar sig! Vi behöver veta Ert behov av omsorg under jullovet för att kunna planera 
verksamheten och personalbehov. Det finns ännu familjer som inte anmält behov av omsorg, vänligen gör 
det SENAST 6 december https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8 Tack på förhand. Mvh Annika Bärnlund 

Med önskan om ett trevligt veckoslut! 
Emma, Jessica och Vendela 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

V.50 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Utelek 
-Lucka nr 7

Utelek 
-Lucka nr 8

Utelek 
-Lucka nr 9

Utelek 
-Lucka nr 10

Utelek 
-Lucka nr 11 

Terminsavslutning 
mellan kl 9-10.

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15

Utflykt 
Till Cykelparken 
Ryggsäck med 

vattenflaska och 
sittunderlag med

Innelek/Samling 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

https://forms.gle/u5BzNLoMqQvC91ss8
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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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