
 
Hej allesammans! 
S e p t e m b e r o c h f ö r s t a 
höstmånaden är här och det 
visade sig verkligen genom 
svalare väder. Vi har hunnit 
besöka Gripsholmsslottet och 
haft picknick., lekt i Lottenlund 
och haft lite rörelsestund 
t i l l s a m m a n s m e d 
Hattifnattarna. 

•I och med det svalare vädret ber vi 
er kolla att Ert barn har kläder 
enligt väder samt byteskläder på 
Campus. 

• Håll utkik över uppstartssamtal på SchoolSoft. Där kommer vi att 
erbjuda tider under nästa vecka som ni kan boka in Er på. Ni kommer 
att få ett blad att fylla i som Ni sedan ska ha med Er till samtalet. 

•  Vi kommer under september att i smågrupper besöka biblioteket. 
Dagarna är 15.09, 19.09 och 22.09. Mera information kommer senare. 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 36 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7.9 Föräldramöte.På 
Campus kl 18.30 

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

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

13.3.2022 = 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

Föräldramöte uppe på Campus, 

Vi ses i Mumintrollens hemvist 

7 september, klockan 18.30 

Varmt välkomna! 



     Från tidigare veckobrev 

• Under våra torsdagsutflykter ska alla ha med en liten matsäck. Matsäcken kan innehålla en liten 
smörgås ELLER en grönsak ELLER frukt samt något att dricka. Detta då vi direkt efter utflykten ska 
äta mat i vår matsal. Vi ser helst att barnen inte har med sig saft eller annan sötad dryck. Då det 
börjar bli kallare har vi kommit överens om att varm choklad är okej, också te eller mjölk. Om ni 
undrar något är det bara att ta kontakt. 

• Det är snart dags för skolfotografering och Mumintrollen kommer att fotograferas onsdag 21/9 
klockan 09:05. Det kommer tas enskilda foton på barnen samt en gruppbild. Vi önskar att barnen 
är på plats senast klockan 08:45 denna dag för att undvika att det blir stressigt precis innan 
fotograferingen går av stapeln. OBS! Kontrollera och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna på 
SchoolSoft så att fotografierna hittar rätt när de väl är redo att skickas hem! 

• Till 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 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.” 

• I veckobreven kommer det att finnas med ett schema som visar vad som sker följande vecka. 
(Bifogar schemat sist i dokumentet. Schemat finns endast på SchoolSoft.) Preliminärt är det 
alltid schemat vi följer men ha i beaktande att vi ibland är tvungna att göra ändringar samma 
dag/på kort varsel. Information om eventuella ändringar sänds via SchoolSoft.  

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

    

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 36 

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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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