
Välkomna till förskolan! 

Vi säger nu på återseende till September månad och i morgon 
välkomnar Oktober, varmt välkommen! 

Oktober brukar vara av erfarenhet lite kyligare och lite blåsigare för att 
vi ska förbereda oss för vintern. Och då vår fina förskola ligger i 
anslutning till Mälaren så kan vindarna vara riktigt kalla och marken 
lite blötare så vi vädjar nu tiller alla - se till att ert barn har kläder efter 
väderlek så inget barn behöver bli blöt och kall utan istället ha roligt i 
de kommande vattenpölarna, geggamojan och det skapande och 
badande  i höstens löv.  

Veckorna går så fort här hos oss Hemuler och vi tackar för ännu en fin 
vecka. Vi vill verkligen att ni vårdnadshavare ska veta att era barn 
utvecklas för varje vecka som går och vi pedagoger är så stolta över 
dem. Vi hoppas att ni tar del av våra inlägg på schoolsoft och tar tillfälle 
med era barn och tittar/pratar om bilderna gemensamt, kanske uppstår 
det då ett möte med mer samtal än det som står skrivet till bilden.  

I veckan som varit har vi jobbat med hållbarhet i denna fokuserat på 
hållbarhet i ”relationer” detta gjorde vi då bland annat genom  olika 
samarbetsövningar en övning var att barnen skulle lägga ett pussel ihop, 
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 40 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 44 = Höstlov (förskola + 
fritids är öppet)        
Länken är här :         
https://forms.gle/
3k9CfhG4qjHh94Uo9 

  

Terminen slutar 21 Dec 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

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

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


i denna övning tränade barnen att kommunicera, tålamod, reflektion, matematik och glädjen över 
att lyckas tillsammans. En väldigt fin övning! Är det någon som har något pussel hemma max 30 
bitar så får ni gärna låna ut det till oss så får vi ännu mera utmaning :) och träning i att låna av 
varandra och varsamhet om andras saker.  

Ni har säkert även uppmärksammat att vi var till blåbärsskogen och hade en fin dag med både 
lunch och mellanmål. Till våra onsdagar önskar vi att alla barn har ett sittunderlag, frukt och något 
att dricka (ej saft) i en ryggsäck. Till dem vårdnadshavare som vet att det kan behövas ett ombyte får 
med fördel lägga ner det oxå i barnets väska.  

Påminnelse i från rektor Annika:                                                                                                                                                   
Vi närmar oss nu mitten av terminen och då infaller höstlovet och vi behöver då precis som vi 
berättade på föräldramötet veta om ert barn är behov av omsorg: 

- Länken behöver fyllas i oavsett om man har behov eller inte, samt ev vistelsetider för ert barn.  

- Länk här:  https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9  och ifylld senast den 10 Oktober 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 40

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00
Upptakt efter 

helgen :) Vi går kl 
9.00

Temaarbete 
Inne

Utflyktsdag:  
 Vi går kl 9.00. 
Ryggsäck med 
sittunderlag, 

frukt och 
vattenflaska. 

Relationsövningar/
hållbarhet/
värdegrund

Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

Skapande/Innelek Utelek Påväg tillbaka 
från utflykten Utelek Innelek

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.00 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


Tidigare veckobrev: 

• Alla dagar från 7:30-9:00 har vi uteverksamhet och tar emot barnen på Hemuler och Filijonkor ute på övre förskolegården 
innan vår styrda verksamhet drar igång kl 9:00. Så tänk på att Ert barn ska vara klädd för att kunna lämnas ute oberoende av 
rådande väder. Om Ert barn behöver ha andra kläder eller skor/stövlar som finns inne i kapphallen så är det Ni som 
vårdnadshavare som ser till att barnet blir rätt klädd innan Ni säger ”hej då!”. Vi pedagoger behöver hålla oss ute på gården 
för att kunna ta emot alla barn på ett bra sätt. Ni får med största fördel även försöka gå på toaletten innan lämning, tack! Nu 
vid varmt väder får Ni gärna ta med barnets vattenflaska (med nytt och fräscht vatten) till övre gården i samband med 
lämningen. Vi tar sedan ansvar för att flaskorna kommer in igen och vid behov ut på eftermiddagen. Att rengöra flaskan ligger i 
Ert ansvar och ett tips från vårt håll är att alltid ta hem den till veckoslutet : 

 
• Är Ni medvetna om att våra kockar i ”Skolrestaurang 1777” publicerar förskolans lunchmeny på skolans hemsida?         
Ni hittar menyn längst ner på hemsidan eller genom att klicka  här   

• 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:  5/10, 9/11 
och 7/12. 

Trevligt veckoslut  
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

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

https://gripsholmsskolan.se/benny-akesson/lunchmeny/
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