
Vi välkomnar vecka 8 och vecka 9 
Detta veckobrev gäller för både vecka 8 och vecka 9. Under vecka 8 
(sportlovsvecka) kommer 11 Filifjonkor att vara närvarande och 
verksamheten kommer att se ut som vanligt med undantag att vi äter 
lunch och mellanmål i ”stora matsalen”.  

• Frukost som vanligt i Vikenhuset 6.45-7.30 under vecka 8. 

• Vi vill tacka er som bokat tid till utvecklingssamtal och påminna er som inte 

gjort det om att göra det. Ni gör detta genom att logga in på Schoolsoft och 

klicka er vidare genom ”bokningar” i den vänstra fliken under ”aktuellt”.  Ni 

som bokat tid får gärna meddela Hanna via Schoolsoft eller Mejl 

(hanna.fagerudd@gripsholmsskolan.se) om ni önskar att ha samtalet genom 

videosamtal eller telefon.  

• Inga planerade utflykter under vecka 8 och vecka 9. Vi drar igång med våra 

eftermiddags- och förmiddagsutflykter från och med vecka 10.  

• Det är bra om ni kan hålla hjälmen på förskolan ifall vädret tillåter oss att 

besöka pulkabacken.  
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• - 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 ett hem testat positivt för 
Covid- 19 ska  övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från 
provtagningsdatum av familjemedlem. 

•
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VECKANS TECKEN ÄR: 
SPORT och LOV 

https://teckensprakslexikon.su.se

1
Kom ihåg att boka 
tid för 
utvecklingssamtal! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8-9

KONTAKTUPPGIFTER 
Filifjonkor: 070 18 98 107 

Hemuler: 070 182 11 27 

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00 INOMHUS 
VERKSAMHET

INOMHUS 
VERKSAMHET 

UTOMHUS 
VERKSAMHET

UTOMHUS 
VERKSAMHET

UTE/INNE 
VERKSAMHET

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.15 Utomhusvistelse Utomhuslvistelse Inomhusvistelse Inomhusvistelse Fredagskul

13.30 MELLANMÅL 
Sagosamling 

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

14.30 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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