
Ännu en vecka har gått!  
Februari har dragit igång och vi har ett så fantastiskt 
vinterväder! Barnen älskar snön vilket gör att vi mer än gärna 
vistas utomhus. Under veckan som gått har det blivit klart att 
Josephine kommer att fortsätta jobba med oss Mymlor och 
Knyttar under våren. Vi välkomnar henne med in i gänget! 

• Nu kan Ni boka tid för utvecklingssamtal på SchoolSoft. Hör av Er om det 

uppstår problem så hjälper vi Er! 

• Till Er kännedom: Ett fall av huvudlöss bland förskolebarnen på Campus 

konstaterades ett par dagar in på jullovet. Läs gärna mera HÄR. 

• Sportlovet börjar närma sig och vi behöver veta vilka barn som är i behov av 

omsorg under vecka 8. Detta för att vi ska kunna planera aktiviteter, mat och 

personalbehov. Svara senast söndagen den 7 februari på enkäten som ni finner 

här. Tack på förhand.  
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Veckobrev 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 6

 

Händelsekalender 

Vecka 6: 
Alla Hjärtans Dag 

Vecka 8:  
Sportlov 

Vecka 14:  
Påsklov 

 

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2015/09/Huvudl%C3%B6ss.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKdLVN615ifD2YKNxLzxvY4Pdj7IVmJpnQSO1qqpm9yL5sPA/viewform


• Alla Hjärtans Dag infaller nästa vecka och detta vill vi uppmärksamma på förskolan. Vi kommer att ha 

”pyjamasparty” på fredagen den 12.2, så då får barnen ha med pyjamas/myskläder som de kan ha på sig 

under dagen då vi är inomhus. Under dagen kommer vi att uppmärksamma alla hjärtans dag på olika vis.  

• Nu är det KALLT ute och vi påminner Er om att det är viktigt att Ert barn har tillräckligt med kläder på 

sig och så önskar vi att det finns extra kläder att klä på om det skulle behövas. Det är även regnigt och 

därför ser vi gärna att Ert barn har en uppsättning av regnkläder på förskolan. Om Ert barn kommer till 

förskolan från kl. 7.30 och framåt vill vi att barnet är FÄRDIGT påklätt i kläder enligt väder. Detta 

eftersom vi pedagoger behöver finnas ute på gården tillsammans med barnen och regeln ”inga 

vårdnadshavare i förskolans utrymmen” forfarande gäller. TACK för Ert samarbete!  

Med önskan om en trevlig helg! 
Adele och Erika  
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V.3 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.15 Utelek

Grön Flagg utflykt  
till Kyrkoruinerna. 

Vi går kl. 9! 
Ryggsäck med varm 

dryck, frukt och 
sittunderlag med! 

Innelek Innelek Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15 Innelek Innelek

Utflykt till Hjorthagen  
Ryggsäck med 

sittunderlag och 
vattenflaska med.

Utelek Fredagskul 
Alla Hjärtans Dag

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Utelek Utelek Tillbaka på förskolan  
kl. 14.30. 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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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor: 070 189 81 06 

Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler: 070 182 11 27 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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