
Hej vårdnadshavare, 
Vi har en underbar vecka bakom oss, det har blivit mycket 
pulkaåkning och lek i snön och vi är så tacksamma att vi 
äntligen fått vinter. Det blir en helt annan typ av lek bland 
barnen med mycket glädje och spontan rörelse. Idag fredag 
har vi fått smaka på isande kyla och påminner därför om 
vikten av varma kläder, gärna lager på lager och varma 
vantar samt skor. Skicka hellre med ett par vantar för mycket 
än ett par för lite, ett tips då vi erfarit att några barn kommit 
med fingervantar eller inga alls på morgonen. Vi är ute 
mycket i vanliga fall men än mer nu i och med pandemin. 

• Sol, snö och minusgrader om vartannat har gjort att pulkorna och 
madrasserna använts ivrigt i pulkabacken på Apotekarängen och vi 
hoppas på att få fortsätta besöka backen under inkommande vecka! Så 
om Ni inte vill låta hjälmen ligga kvar på förskolan, fortsätt gärna ta 
med den dagligen :) Och de barn som inte har en isolerad hjälm (typ 
slalomhjälm där mössa ej behövs) ta då med en mössa UTAN tofs som 
barnet kan ha på sig under hjälmen. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 8 = Sportlov (förskolan 
och fritids är öppet) 

8.3 = Gripsholmsskolan 
har planeringsdag 
(förskolan + fritids är 
öppet) 

2-5.4 = Påsk, förskolan 
är stängd  

  

v. 14 = Påsklov (förskolan 
och fritids är öppet) 

30.5 = Valborgsmässo-
afton 

13.5 = Kristi 
himmelsfärds dag, 
förskolan är stängd 

14.5 = Klämdag (för-
skolan och fritids är öppet) 

9.6 = Sista skoldagen för 
detta läsår 

16.6 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd



• Lyckan är total i pulkabacken och vi förstår att barnen aldrig vill sluta åka, inte ens alla gånger vid 
hämtning. Vi önskar dock att Ni begränsar Ert barns åkande till endast ETT åk efter det att Ni har 
anlänt och barnet har sett Er. Detta dels för att begränsa antalet människor i backen, men även av 
respekt för de barn som lätt kan bli ledsna av att inte ha sina egna föräldrar på plats. Tack för 
förståelsen! 

• …och när vi ändå är inne på detta med pulkabacken så får Ni gärna hjälpa oss i att uppmuntra 
barnen att lämna madrassen/pulkan som hen åkt med vid trädet uppe i backen. På så sätt behöver 
inte de kompisar som blir sist kvar i backen städa upp efter alla som har åkt. Tack för hjälpen! 

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Vi saknar ännu några vistelsetider bland barnen på 
SchoolSoft, vänligen fyll i dem snarast! 

• Den allt kyligare väderleken kräver varmare kläder! Klä gärna barnen enligt lager-på-lager-principen 
och glöm inte fötter samt händer som lätt blir kalla. Ullstrumpor, raggsockor eller en yllesula kan 
vara skönt för fötterna och låt INTE barnen använda strumpor med halkskydd under dessa kalla 
dagar. De små gummiplupparna under strumporna kyls snabbt ner och de i sin tur kyler ner foten, 
oberoende av hur varmfodrade stövlar barnet har. Vi har noterat att många barn endast har 
fingervantar med sig till förskolan, dessa kyls extremt snabbt ner och blir fuktiga av snön som 
barnen så gärna leker med. Vi kommer fortsätta vara mycket ute och för att säkerställa en rolig och 
stimulerande utevistelse för Era barn är det ack så viktigt med kläder efter väder! 

• OBS! Vår VEMS-låda med kläder fylls på i snabbt takt och vi ber Er vänligen men bestämt att 
NAMNMÄRKA barnens tillhörigheter. Det underlättar såväl för Era barn som för oss pedagoger! 
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Efterlysning 

En Hattifnatt saknar sina svarta PoP-överdrag, de är namnade! 

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: 

Snöiga 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 
(kl. 10:15) 

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(ingen matsäck!) 

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Sammanfattning 
av veckan

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

OBS! Innelek
Promenad i 
närområdet

OBS! Utelek Musikstund Innelek/Utelek

14:15-14:45 Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:30 Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund

16:45 Promenadtåg ner till Viken
17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger

 3

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: 

Vinter 
Hjälm 
Pulka
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