
Hej vårdnadshavare, 
Det var den snön det och nu väntar vi hoppfullt på mer, just 
nu dock är det ishalka och regn som vädergudarna bjuder 
på och vi får snällt rätta oss efter det. Vi önskar att ni samma 
dag det kommer hem blöta ”innekläder” packar med nytt 
ombyte till dagen därpå så att det alltid finns torra kläder att 
tillgå. Strumpor och underkläder samt byxor och tröjor. 
Namna, namna, namna!  

• I torsdags hade vi Jack här som vikarie, något som var väldigt 
uppskattat av barnen. Jack har tidigare vikarierat nere i Viken. På 
bilden ser Ni Jack hålla i lite dans ute på scenen. Mycket uppskattat 
som sagt.  

• Vi hoppas att det inte har undgått någon att rektor Annika Bärnlund 
gått ut med information om skolval på SchoolSoft. Sista inlämningsdag 
för skolvalsblanketten är 25:e januari. Observera att blanketten bör 
lämnas in fysiskt till förskolan, ni ska alltså INTE fylla i kommunens 
digitala ansökan. 
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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



• Vi upplever ibland frustration hos Er föräldrar kring hämtning då det saknas kläder eller att barnens 
saker är blöta. Vi förstår det. Vi kan bara lova Er att vi gör allt vi kan för att logistiken ska fungera 
och för att rätt saker i rätt skick ska finnas hos Era barn. Att ha två par varma skor på förskolan när 
vädret är som det är är ingen dum idé om Ni har möjlighet till det. Tydligt namnmärkta ägodelar 
kommer också lättare tillrätta så vi kan inte trycka nog på det. Tack snälla för Er förståelse när det 
ibland ändå saknas tillhörigheter. Det är aldrig vår intention. 

• Det har kommit till vår kännedom att flera föräldrar trott att man inte får komma in på förskolans 
gård. Så är inte fallet! Ni är mer än välkomna in på gården vid lämning/hämtning. Det är in i 
lokalerna det är ”förbjudet” att komma in i på grund av rådande situationen. Att stå i dörren är fullt 
förståeligt att man vill göra men är inte alltid så effektivt. Vill man så går det bra att ringa en stund 
innan hämtning så kan vi förbereda Ert barn så de kan gå in och packa ihop sina tillhörigheter innan 
Ni anländer. På så sätt hindrar vi än mer eventuell smitta som kan vandra in i kapphallen när någon 
väntar på sitt barn. I den mån det är möjligt så är vi gärna en länk mellan Er och Ert barn vid 
hemgång så att Ni kan meddela oss ute och vi meddelar Ert barn som är inne och packar ihop om 
vad som behöver tas hem. I första hand kommer vi uppmuntra barnet att hämta sina tillhörigheter 
men självklart finns vi till hands att hjälpa då vi har möjlighet. 

• Flera barn har fyllt år sista veckorna så vi har uppmärksammat dessa givetvis. Vi har också börjat 
skapa en glasskiosk med våra egna glassar och pratat om ordet Konsekvens. Att det finns både 
positiva och negativa konsekvenser och vad det betyder. Vi var uppriktigt imponerade över hur 
mycket de förstod och hur pass nyfikna de var på ordet. 

• Se veckoschema på nästa sida! 

Med vänlig hälsning,  
personalen på Hattifnattarna 
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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: 

Snögubbe 
Snölykta 
Snöängel



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:

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/utelek
Promenad i 
närområdet

Innelek/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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