
Hej alla vårdnadshavare!  
Denna vecka blev en kortare vecka, eftersom 
planeringsdagarna inföll under torsdag och fredag. Nästa 
veckas onsdag 17.8 kör läsåret igång. Så småningom 
kommer alla Mumintroll och Hattifnattar var tillbaka 
efter sommaren. Nu under första veckan så kommer vi att 
fokusera mycket på våra rutiner och att lära känna 
varandra. 

• 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). 

• Hälsningar från rektor Annika. Kontakta Annika Bärnlund via mail 
ifall ert barns adress saknas eller inte stämmer på Schoolsoft.  

• Hjärtligt välkomna på föräldramöte 7.9 klockan 18.30! Mera 
information kommer senare.  
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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 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

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

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är öppet) 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = 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/


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 en feberfridag och 48h 
efter magsjuka. 

Tills sist vill vi uppmana Er att ta del av samtliga publicerade veckobrev (finns även på hemsidan). Dessa 
innehåller matnyttig information som rör Era barns vardag på förskolan, det är en hel del nytt såhär vid 
uppstart. Som ett led i att minimera mängden text i veckobreven kommer vi detta år försöka undvika att 

upprepa oss, därmed räknar vi med att Ni läser ALLA veckobrev som vi delger Er. Tar Ni Ert ansvar så 
slipper vi ”tjata” och Era barn får det bästa och mesta möjliga utav sina dagar hos oss - TACK för 

förståelsen! 

Vi önskar er alla 
en trevlig helg! 
Mikaela, Jessica B. och 

Jessica Ö.
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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

Utevistelse/ Innelek

Morgonsamling + Fruktstund

Planerad undervisning

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

Vilostund

Utevistelse/ Innelek

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

Utevistelse/ Innelek

16:30 Promenadtåg ner till Viken

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