
Hej vårdnadshavare, 
En annorlunda vecka ligger bakom oss och vi vill börja med 
att rikta ett stort tack till Er alla för den hjälp vi fått på olika 
sätt när vi varit kort om folk. Barnen som varit på förskolan 
har fått mysa lite extra och vi har ruckat en del på våra 
aktiviteter men sett väldigt glada barn hos oss ändå. Vi var 
alla tillsammans i gymnastiksalen (både Hattifnattar och 
Mumintroll) exempelvis och då det varit ordentligt kallt har vi 
delat upp oss inne för olika, lite mer mysiga aktiviteter. 

• Vi har hela veckan som vi informerade om i förra veckans veckobrev 
haft vikarie Jack hos oss och han har välkomnats varmt av både barnen 
och oss pedagoger. Jack kommer att vara med oss även kommande 
vecka. 

• Nu när utetemperaturen sjunkit ordentligt har det också blivit riktigt 
kallt inne på Campus så 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! 
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Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 6

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



• Påminnelse om 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! 

• Påminner också om ”hjälmvänliga” mössor nu när det är så kallt. Alltså mössa utan boll och gärna 
lite tunnare.  

• Barnen får hemskt gärna ta med sig skidor till förskolan, dock har vi inte möjlighet att ansvara för 
dessa, hur gärna vi än skulle vilja men hittills har de fått stå orörda så vi hoppas att det fortsätter så. 

• Vi märker ibland att det uppstår viss frustration hos Er vårdnadshavare då kläder försvinner under 
dagen. Detta beklagar vi men tyvärr är verkligheten sådan att det är 48 barn i en och samma hall, 
om än inte samtidigt. Det gör att saker ibland hamnar fel och vi försöker hålla ordning så gott det 
går. Som sagt, namnade saker kommer lättare till rätta men även dessa får ibland fötter och vandrar 
iväg. Vi hoppas Ni har både förståelse och tilltro till oss och litar på att vi gör vårt bästa för att inget 
ska försvinna. Tyvärr händer det ändå ibland och vi kan inte annat än beklaga det.  

• Fredag den 12/2 har vi tänkt fira Alla hjärtans dag med en mysdag här på förskolan 
då vi kommer ha pyjamasparty. Barnen får då gärna komma i en skön pyjamas och ha med sig ett 
extra gosigt mjukisdjur.  

• 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)

https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5
https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5


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! 

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 

Vi upp-
märksammar Alla 
Hjärtans Dag! (läs 
mer info i löpande 

texten) 

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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