
 

Skogsbesök 
Då var denna vecka till ända. Vi har besökt skogen för första 
gången tillsammans. Skogen är en fantastisk plats som 
öppnar upp för nya typer av lekar och sätter igång barnens 
fantasi. En perfekt plats för att öva sin grovmotorik, stoppa 
nya kunskaper om djur och natur i sin kunskapsbank och 
utvidga sitt ordförråd.  

• Under veckan har förskolan haft en hel del bortfall på personal. När 
många är borta samtidigt behöver vi hjälpa och stötta varandra över 
avdelningarna för att göra dagarna så bra som möjligt för alla och för 
planeringens skull är det viktigt att vi vet hur många barn som kommer 
nästkommande dag. Därför påminner vi om hur ni vårdnadshavare ska 
göra om ert barn är sjuk eller ledig: sjukanmäl via SMS eller i 
kommentarsfältet på Schoolsoft innan klockan 8:00 där ni även skriver 
orsak till frånvaron. Vid återgång till förskolan friskanmäler ni på 
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VECKOBREV 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 36

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7/9 Föräldramöte 
kl.17.30-18.30 i Viken 

22/9 Fotografering 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



samma sätt innan kl 13 dagen innan ert barn kommer åter. Har vi inte hört av er innan dess räknar 
vi med att ni är fortsatt hemma. Tack för ert samarbete!

• En påminnelse gällande fotograferingen som äger rum torsdagen den 22 september klockan 09:05. 
Den dagen vill vi ha alla på plats kl 08:45 så vi inte behöver rusa till fotograferingen med andan i 
halsen. 

• En sista påminnelse gäller nu på onsdag den 7/9 då vi har föräldramöte klockan 17:30-18:30. 
Mymlor och Knyttar har gemensamt möte i vår hemvrå. Hoppas vi ses, hjärtligt välkomna!      

• Veckans tecken; Vatten, mjölk. 

• Veckans ramsa ”Äppel, päppel, pirum, parum”                                 

Trevlig helg! 
Malin, Josephine och Lisen
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 36

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

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

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