
Hej vårdnadshavare, 
Dagarna rusar iväg och nu är det bara en ”normal” vecka 
kvar innan sportlovet. Upplägget för sportlovsveckan på 
förskolan kommer Ni få information om i nästa veckobrev 
MEN pga det stora omsorgsbehovet kan vi meddela redan 
nu att vi INTE kommer sammanslå förskolan. Vi kommer 
istället hålla till uppe på Campus så som vi är vana vid.  
Under veckan som gått har vi pysslat massor inför Alla 
hjärtans dag på söndag och njutit av det fantastiska väder 
som rått. Mycket rörelse, pulkaåkning och skidåkning har 
det blivit.  

• Hälsning från rektor Annika: Såvida ditt barn testat positivt för Covid- 
19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen 
annika.barnlund@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min 
personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen 
nere – även på Gripsholms förskola och Gripsholmsskolan. 
OBSERVERA: Om någon i Ert hem testat positivt för Covid- 19 ska 
övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från 
provtagningsdatum av familjemedlem. 
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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

mailto:annika.barnlund@gripsholmsskolan.se


• Påminnelse: Nu när utetemperaturen sjunkit ordentligt har det också blivit kallare inne på Campus. 
Varma sockor alternativt tofflor är en god idé för kalla små fötter. Vi har dragit upp värmen så 
mycket det går men upplever ändå att det blir kallt. Kom ihåg att namna! 

• Som ett led i att kylan verkar hålla i sig väljer vi att börja morgnarna inomhus om graderna ligger 
under minus 15 grader. Vi önskar att ytterdörren är STÄNGD så mycket som möjligt och vi ser gärna 
att ingen står i dörröppningen och kommunicerar med sitt barn inne i kapphallen. Vi förstår om 
detta blir besvärligt men alla vi som är inomhus blir lidande av kylan som ”väller” in. Vi har även 
konstaterat att toalettringarna inne på barnens toaletter blir kalla om dörren står öppen i tid och 
otid — inte så behagligt för Era barn att gå på toaletten då ;)  För att stoppa kylvågen kommer vi 
hänga en gardin i öppningen mellan hall och avdelningarna, i hopp om att begränsa kylan. 

• I enlighet med vad förskollärare Paula Eriksson meddelat om på SchoolSoft: Vad roligt att det finns 
ett så stort intresse för att åka skidor här på förskolan! På grund av att antalet skidor ökat i antal 
kan vi inte längre förvara dessa inomhus under natten. Ni får givetvis låta skidorna stå kvar utanför 
ytterdörren men vi vill göra Er medvetna om att vi inte kan ta ansvar för om det händer något med 
utrustningen. Tack för förståelsen! PS. GLÖM INTE ATT NAMNMÄRKA UTRUSTNINGEN (såväl 
skidor, stavar som skidpjäxor) 

• Vi kämpar på med att hålla ordning i kapphallen och informera Er om det saknas något, men vi 
hoppas Ni har förståelse för att vi inte alltid hinner med, det är trots allt frågan om 24 barn på tre 
pedagoger… I onsdags gjorde vi ett ryck tillsammans med barnen och de har nu själva fått plocka i 
ordning på sin plats i kapphallen. Nu hoppas vi att ordningen bibehålls ;) I kapphallen förvarar 
barnen sina saker enligt följande (fråga gärna Era barn genom att diskutera bilderna om de har koll 
på vart sakerna ska ligga): 
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På krokarna hängs 
ytterkläder + 

eventuellt fleecetröja

I röda korgen 
placeras vantar, 

mössa och 
halskrage. Samt 

eventuellt 
vattenflaska och 

handkräm.

Genom hålet på 
skåpdörren hänger 
man upp sin hjälm.

Under ytterkläderna kan 
man ställa ett extra par 
skor/stövlar och ovanpå 

sin ryggsäck.

I skåpet viker man 
in sina extra kläder 

(alternativt låter 
dem ligga kvar i 

ryggsäcken).



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. 

Glad Alla Hjärtans dag önskar, 
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 
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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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: 

Semla 
Sportlov
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