
Hej vårdnadshavare, 
Vilken underbar vårvecka vi bjudits på denna veckan. Sol och 
plusgrader vilket resulterat i fortsatt mycket utevistelse. 
Mumintrollen har dessutom i språkleken fått träna på att 
beskriva ett föremål utan att benämna dess rätta namn. 
Klurigt och spännande och wow vad de kan Era barn! Prova 
gärna hemma och låt barnen berätta hur det går till. 

• Vi vill börja med att än en gång hälsa Anna-Karin Insulander varmt 
välkommen till oss på Campus. Hon kommer att jobba med 
Hattifnattarna istället för Patricia som nu jobbar nere i Viken. Hoppas 
att Ni alla har fått chans att hälsa på henne under veckan.  

• Påminnelse: Nu när våren kommit hit om än med osäkra steg är det 
bra om barnen har både varmare och svalare kläder med sig till 
förskolan. Lager på lager är bra men kolla gärna temperaturen på 
morgonen och ta med vad som behövs då det kan vara riktigt kyligt på 
morgonkvisten och lite varmare framåt eftermiddagen.  

• Trots en vår på intågande blir det fortfarande kyligt i våra lokaler när 
ytterdörren står öppen så vi vädjar ännu om att ytterdörren är STÄNGD 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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



så mycket som möjligt. Vi ser gärna att ingen står i dörröppningen och kommunicerar med sitt barn 
inne i kapphallen. Vi förstår att detta kan vara besvärligt men hoppas ändå på Er förståelse och att 
vi pedagoger tillsammans med barnen kan sköta det som behövs i ”slussen”. Berätta gärna kort för 
oss vad Ni behöver och stäng dörren så fixar barnen och vi.  

• Då skid- och pulkasäsongen tycks vara abrupt över får Ni gärna plocka hem hjälmar samt 
skidutrustning och inom några veckor också tjockare vinterkläder. I dagsläget är fodrat galonställ 
guld men visst kan overallen/täckkläder behövas även en tid framöver. 

• Tyvärr härjar ännu lössen hos oss på Campus så ta för vana att varje dag noggrant gå igenom Ert 
barns hår. Lössen kan vara svåra att se då de kamouflerar sig efter håret och unga löss är 
genomskinliga tills de fått i sig blod. Så bra ljus och noggrannhet är viktigt när Ni går igenom 
barnens hår.  

• EFTERLYSNING: Ett barn saknar ett par svarta vinterkängor av märket Viking med orange detaljer och 
i strl. 32 samt ett par svarta handskar från Lager157. Håll gärna ögonen öppna efter dessa. 

Vi strävar efter att bibehålla våra vardagsrutiner men på grund av rådande omständigheter kan 
det ske snabba förändringar, ta gärna för vana att kolla SchoolSoft dagligen så hänger Ni med! 

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

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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I samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids nere vid Viken. 

Hälsningar 
personalen på Mumintrollen
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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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