
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 uppleva en vardag med lugnare tempo och ett 
veckoschema som ej gått att verkställa. Dagsrutinerna har vi 
dock försökt bibehålla och vi upplever att vi haft trygga och 
glada barn hos oss trots omständigheterna! 

• Påminnelse: Sportlovet äger rum vecka 8 och vi behöver veta hur 
många som är i behov av/inte är i behov av omsorg den veckan. 
Vänligen fyll i formuläret https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5 så 
att vi kan planera aktiviteter, mat och personalbehov utgående från 
barngruppens storlek. Deadline är söndagen den 7 
februari, tack! 

• På Apotekarängen har vi fantastiska skidspår och 
barnen får gärna ta med sig skidor till förskolan. 
Vi har dock 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.  
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VECKOBREV 
Mumintroll

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

https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5


• 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! 

Njut av vintervädret! Vänligen, 
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 

Välkommen på 
pyjamasparty alla 
Mumintroll! Vi vill 
upp-märksamma 

”Alla Hjärtans 
Dag” med en riktig 

mysdag! Så den 
som vill får klä sig 
i en skön pyjamas 

och ta med ett 
gosigt mjukisdjur.

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 6

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: 

Februari 
Pyjamas 

Party 
Hjärta
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