
Hej vårdnadshavare, 
Som vi älskar detta vinterväder som vädergudarna bjuder 
på i år! I pulkabacken har det byggts en ramp som tagit 
madrass-åken till en helt ny nivå, snöänglar har formats i 
överflöd och snön har fungerat som rekvisita till såväl 
”matlagning” i uteköket som byggmaterial. Väderleken har 
även erbjudit goda möjligheter till undervisning kring 
vattnets kretslopp och anledningen till VARFÖR man inte 
ska äta snö borde vid det här laget ha gått hem hos alla 
Mumintroll — även om frestelsen blir för stor ibland ;) Vi har 
även berört olika djurspår i snön och behandlat hur djur 
anpassar sig till vinterns förhållanden. 

• Vi vill inleda med att göra Er uppmärksamma på att några e-post-
adresser på förskolans hemsida under ”kontaktuppgifter” varit 
felaktiga. Dessa är nu åtgärdade men har Ni mailat och ej fått något 
svar är det inte pga ignorans, utan helt enkelt för att mailet aldrig nått 
oss! Vi ber om ursäkt för det. 

• Under de två inkommande veckorna kommer Patricia vikarieras av 
Jack, ett bekant ansikte för oss alla på Campus :) 
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VECKOBREV 
Mumintroll

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

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



• Sportlov vecka 8: Vänligen fyll i formuläret https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5 så att vi kan 
planera aktiviteter, mat och personalbehov utgående från barngruppens storlek. Vänligen fyll i 
formuläret senast söndagen den 7 februari, tack! 

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! 

Varma hälsningar,  
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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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

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: 

Overall 
Halsduk 
Vantar

https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5
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