
Trevligt sportlov! 
Ännu en vecka har gått och nästa vecka är det redan sportlov! 
Nästa vecka kommer vi inte att ha planerad verksamhet som 
normalt utan istället kommer vi vara ganska spontana och lyssna 
till barnens önskemål. Vi kommer inte att skriva ett veckobrev 
nästa vecka så detta veckobrev är både för vecka 8 och 9. 
Schemat som Ni finner nedan är för vecka 9.  

• Vi påminner om att Ni nu kan boka tid för utvecklingssamtal på SchoolSoft. 

Hör av Er om det uppstår problem så hjälper vi Er! Innan samtalet så vill vi att 

Ni förbereder Er på diskussionsunderlaget som finns bifogat på Schoolsoft! 

• Under vecka 8 kommer förskolan att äta frukost som vanligt i vår lilla matsal. 

Lunchen och mellis kommer att serveras i stora matsalen. Emma kommer att ha 

semester under sportlovet men Jessica och Josephine finns på plats hela veckan.  

• Hälsning från rektor Annika: Såvida ditt barn testat positivt för Covid- 19 

f ö r v ä n t a r j a g m i g a t t d u m e d d e l a r m i g d e t t a p å a d r e s s e n 

annika.barnlund@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. 
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Veckobrev 
Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8 & 9

Händelsekalender 

Vecka 8  
Sportlov 

Vecka 14  
Påsklov 

mailto:annika.barnlund@gripsholmsskolan.se


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. 

• Vi är ute oavsett väder och vi påminner Er därför 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. Snart blir det även 

slaskigt 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! 
Emma, Jessica och Josephine  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8 &9

V.9 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00 Innelek

Estetisk 
verksamhet/ 

Språklek 
Inne

Utelek 
Rörelse

Utflykt 
-Utflykt till 

Hjorthagen. Ta med 
RYGGSÄCK med 

varm dryck, frukt och 
sittunderlag

Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15

Utflykt till 
Lottenlund. 

Ryggsäck med 
sittunderlag och 

vattenflaska med.  

Utelek/Samling Innelek/Samling Innelek/Samling Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Tillbaka på 
förskolan kl 14.30 Utelek: rörelse Utelek: sång Utelek: rörelse 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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