
Hej vårdnadshavare, 
…och så kom regnet till sist, bittert men sant. Eftersom vi 
varit medvetna om prognoserna har vi under veckan som 
varit tagit tillfälle i akt och varit mycket i pulkabacken och i 
skidspåret på Apotekarängen. Vi har även avslutat vårt 
tema-arbete kring vintern och fick avnjuta varm dryck i 
härligt vinterväder under tisdagens skogsutflykt. Nu är 
sportlovet på intågande och på förskolan kommer vi inte 
utgå från det ”traditionella” veckoschemat, istället ger vi 
utrymme för annat tillsammans med Hattifnattarna. 

• Sportlov på Gripsholms förskola: Vi kommer ej sammanslå förskolan, 
vilket i sin tur innebär att Mumintrollen och Hattifnattarna huvud-
sakligen kommer vara uppe på Campus. Frukosten serveras i vanlig 
ordning i förskolans matsal (Morris-Maria är dock ledig och barnen 
kommer istället mötas av Viktoria vid öppningen och Mimmi börjar kl 
06:45). Lunch (kl 11:00) och mellis (kl 14:05) serveras i skolans stora 
matsal, så som det brukar vara under loven med andra ord. Paula och 
Jessica har semester under sportlovet. OBS! Promenadtåget ner till 
Viken på eftermiddagen kommer gå redan kl 16:00 (ist för 16:45)!! 

 1

VECKOBREV 
Mumintroll

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8

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



Här nedan är Mumintrollens veckoschema för vecka 9, 
eftersom inget veckobrev kommer publiceras fredag 
vecka 8 på grund av semester. Följande veckobrev 
kommer publiceras fredag 5:e mars. 

Ta hand om Er och på återseende, 
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 
OBS! Packa en liten 
matsäck, t.ex. frukt 

och saft, samt 
sittunderlag i 

barnets ryggsäck! 

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 8

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)
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