
Hej vårdnadshavare, 
”Kan du gissa vem jag é? Oj vad jag myser, när det fryser. 
Titta ut så får du se. Jag står här på gården och trivs så bra 
med dé”. Så sjunger den finlandssvenska musikgruppen 
Arne Alligator & Djungeltrumman i en av deras populära 
låtar. Mumintrollen gissade snabbt rätt att det var en SNÖ-
GUBBE som de sjöng om och olika former av just snögubbar 
har präglat våra aktiviteter denna vecka. Vi har bland annat 
gjort en riktig snögubbe utanför förskolegrinden, läst sagan 
om ”Per och snögubben” samt påbörjat skapandet av egna 
snögubbar (som blir olika stora beroende på hur många 
bokstäver man har i ens namn). Nu håller vi tummarna för att  
temat ska fortsätta vara relevant och att den utlovade snön 
faktiskt kommer under inkommande vecka!  

• 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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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 4

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



• 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 pandemi. 

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! 

Med vänlig hälsning,  
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, kl 10:15)

Morgonsamling    
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(ingen matsäck!)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek 

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skapande 

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Sammanfattning 
av veckan

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek/Utelek Musikstund Innelek/Utelek
Promenad i 
närområdet Innelek/Utelek

14:15-14:45
Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:30 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: 

Snögubbe 
Snölykta 
Snöängel
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