
Hej alla vårdnadshavare, 
Nu är terminen igång och det är en härlig energi när nästan 
alla barn är på plats igen!! Dagarna är fyllda av en massa 
roliga aktiviteter och lärande. Nu under den första tiden så 
arbetar vi mycket med trygghet och trivsel- att introducera 
våra nya rutiner , att lära känna vår nya lärmiljö, samt bygga 
vidare på våra kompisrelationer.  

Vi kommer att lägga mycket krut på att arbeta med de 
sociala relationerna, även om de känner igen varandra sen 
tidigare, så är det trots allt en ny grupp. Därför kommer vi att 
dela in barnen mycket i färggrupperna då vi kommer 
erbjuda barnen att arbeta med gruppstärkande 
undervisning. Vi kommer utgå från ”jaget” och i veckan har 
vi startat upp ett tema som kommer fortlöpa under hela 
låsåret, då barnen kommer att få göra en egen bok om dem 
själva. I veckan har vi pratat om familjen, de har ritat sin 
familj och ett självporträtt. 

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

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 



Allmän information: 

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 
eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 
förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 
Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 7/9, 5/10, 9/11 och 7/12.  

• I anslutning till förskolegården finns två cykelställ placerade. Dessa får man med gärna använda 
om Ert barn cyklar till och från förskolan och Ni vill låsa fast cykeln under dagen. 

• Våra kockar i ”Skolrestaurang 1777” publicerar förskolans lunchmeny på skolans hemsida? Ni 
hittar menyn längst ner på hemsidan eller genom att klicka HÄR. 

• Höstens föräldramöte kommer anordnas torsdagen den 7 septemer kl 18.30. Varmt välkomna upp 
till Campus då.  

• Till Er kännedom kommer vi under september att erbjuda s.k. uppstartssamtal angående Ert barns 
utveckling och lärande , mer information samt inbjudan kommer senare. Under våren kommer vi ha 
ett utvecklinggssamtal.  

• I folkhälsomyndighetens information till skolverksamheter inför skolstart hösttermin 2022 kan 
man läsa följande: ”Stanna hemma om du är sjuk. Alla har ett ansvar att skydda sig själva och 
andra mot covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk 
och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. 
Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller 
som tidigare har haft covid-19. Det gäller även efter ett negativt självtest. Barn och vuxna kan återgå 
till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har ett gott 
allmäntillstånd. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den 
som blivit frisk. 

• När Ni skickar meddelanden på SchoolSoft, välj alla tre pedagoger i arbetslaget som mottagare så 
att infon med säkerhet kommer fram, annars finns risken att meddelandet når en pedagog som inte 
är på plats den dagen — tack! 

• Kom ihåg att fylla barnens vattenflaskor med nytt vatten varje dag samt att ta med flaskan hem till 
helgen för att diska ur så att det inte bildas bakterier.  

• Nästa vecka välkomnar vi Ida Chevalier som främst kommer att arbeta som extra förstärkning hos 
Hattifnattarna , pga ett barn med diabetes.  

Info kring veckoschemat 
• Nästa vecka kör vi igång med vårt veckoschema. Vi ber er uppmärksamma TISDAGENS-UTFLYKT! 

Då önskar vi att barnen har med sig en liten matsäck ex. frukt/macka samt något att dricka (OBS! 
Sockerfri matsäck samt inga spår av nötter). Packa allt i en ryggsäck som barnet med enkelhet kan 
bära själv. 
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https://gripsholmsskolan.se/benny-akesson/lunchmeny/


I samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids nere vid Viken. Hittar Ni oss inte 
ber vi Er ringa avdelnings- ELLER stängningstelefonen. Tel.nummer här nere: 

Med önskan om en skön helg, 
//Anna, Patricia och Elin

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 32 (Fritids: efter kl. 17:00)
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