
Hej alla vårdnadshavare,  
Nu under ett par veckor har vi börja starta upp 
verksamheten efter sommarledigheten och denna veckan 
har vi kickat igång med planeringsdagar och nu ser vi 
verkligen fram emot att fler barn börjar komma tillbaka till 
förskolan! 

• I början av terminen så kommer vi fokusera mycket på att lära känna 
den nya gruppen, vår nya miljö och de nya rutinerna. 

• I och med skolstart får Ni räkna med mycket liv och rörelse kring 
Gripsholmsskolan/-förskolan och om Ni behöver en påminnelse kring 
trafikflödet, läs HÄR). Kom ihåg att alla som rör sig till och från 
Campus hänvisas att PROMENERA på grusvägen. Det är INTE tillåtet 
att gena över Apotekarängen! Vänligen, respektera detta (beslut 
publicerat 15.5.2020). 

• Vår rektor Annika Bärnlund hälsar er att kontakta henne om ni märker 
att barnets adress på schoolsoft inte stämmer/ saknas.  
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VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 33

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

17.8 = Läsåret börjar 

7.9 Föräldramöte 

v. 44 = Höstlov (förskola + 
fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

9.1. = Vårterminen börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.4-14.4 Påsklov (förskola 
+ fritids är öppet) 

6.6.2022 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2022 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt

https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/
https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/
https://gripsholmsskolan.se/gaende-till-campus-endast-langs-grusvagen/


• V 34 så hälsar vi Ida Chevalier välkommen till oss. Eftersom vi har ett barn med diabetes så kommer 
vi att ha förstärkning till gruppen 6 h / dag.  

• Den 7/9 är ni varmt välkomna på föräldramöte kl 18.30. 

En dag på förskolan! 
Så här kan en typisk dag på campus se ut: 

OBS! Lunch- och 
mellanmålstiderna är 
förskjutna jämfört med förra 
verksamhetsåret när barnen 
var nere i Viken. 

• Om Ert barn är hemma pga sjukdom, meddela oss innan kl 08:00 (genom att ringa, skicka sms eller 
kommentera på SchoolSoft). Barnet behöver efter sjukdom stanna hemma 1 feberfri dag och 48 h 
vid magsjuka. Dagen innan (senast kl 13:00) Ert barn återvänder till förskolan ska Ni friskanmäla 
Ert barn (genom något av ovanstående alternativ). Har Ni inte hört av Er så räknar vi med att Ni 
fortsätter vara hemma. Respektera detta, dels för att trygga vardagen för de barn som är i behov av 
omsorg (så att vi ändamålsenligt kan fördela personalen) men även så att vi inte behöver oroa oss 
över hur det är med Er, tack! Läs mera HÄR! 

Nu önskar vi er alla  

en riktigt trevlig helg, 

//Anna, Patricia och Elin  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 33

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03   

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

07:00 Förskolan öppnar (vårdtider innan 07:00 behöver 
diskuteras med rektor Annika Bärnlund)

07:00-07:30 Frukost (i förskolans matsal i Viken)

07:30 Promenadtåg upp till Campus

Ute / innevistelse

Morgonsamling + Fruktstund

Planerad undervisning

11:30-12:15 Lunch (i förskolans matsal i Viken)

Vilostund

Inne /utevistelse

14:15-14:45 Mellanmål (i förskolans matsal i Viken eller campus)

Ute/ innevistelse

16:30 Promenadtåg ner till Viken

17:00 Förskolan stänger  kl 17(vårdtider efter 17:00 
behöver diskuteras med rektor Annika Bärnlund)

https://gripsholmsskolan.se/det-senaste-om-covid-19-infor-skolstarten-i-augusti-2021/
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