
Hej allesammans, 
Stort tack till er alla som kunde delta på vårt föräldramöte! Det är alltid 
trevligt att få träffa er alla och stämma av inför ett nytt läsår. Till er som 
inte kunde delta så kommer vi dela vår presentation som en keynote 
på schoolsoft. Om ni har några tankar, frågor eller tips, så hör bara av 
er till oss. Det finns också alltid möjlighet att lyfta saker via mess, 
telefonsamtal eller om ni önskar att boka in en mötestid.  

Tiderna till uppstartssamtalet ligger ute på schoolsoft nu, välkomna att 
boka!! 

Den här veckan fortsatte vi vårt arbete med "Djuren på djuris” och nu 
var det dags för känslan ”arg”. Två av grupperna har varit inne i ateljén 
och målat och barnen fick fundera över känslan och välja vilken färg 
och form som känslan har.  

Röda och gula grupperna har varit iväg till biblioteket, där de fick 
träffa Amanda. Hon läser sagor för barnen och de har då också 
möjlighet att låna med böcker. Blåa går iväg nu på onsdag. 

Nästa vecka kommer vi börja med lässtunder i smågrupper då vi läser 
böckerna som barnen har  lånat.   

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

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 



Som vi nämt tidigare …högläsningen har ju flera flera goda effekter på språkutvecklingen. Den 
utvecklar inte bara barnens fantasi och föreställningsförmåga utan även talspråk och ordförråd, 
berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå 
sin omvärld!! Det finns ett stort värde i att barnen får uppleva lässtunden och berättelsen 
tillsammans med sina kompisar och vuxna….  

Viktiga datum att notera: 

• Tisdag den 13/9 kl 9.05- brandövning. Vi kommer ha en brandövning för att gå igenom våra 
rutiner vid brand. Då samlar vi ihop barnen och går ner till apotekareängen, som är vår 
uppsamlingsplats. 

• 14/9- Biblioteksbesök för blåa-gruppen, vi lämnar förskolan senast kl 9.00.  

• Fredagen den 16.9 kommer Gripsholmsskolan delta i Skoljoggen. Start och mål kommer vara på 
konstgräsplanen och personalparkeringen utanför matsalen. Våra 5-åringar springer runt Campus, 
uppvärmning kl.10.55. Varje år deltar runt 500 000 barn och unga på Skoljoggen. Skoljoggen är 
Sverigesstörsta motionslopp för barn och unga och arrangeras varje höst i skolorna runt omi landet. 
Eleverna deltar på sina villkor. Springer, lunkar, joggar eller går – detväljer de själva. Skoljoggen är 
ingen tävling. Det är en manifestation för rörelseglädje och rörelse för alla! Läs mer i bifogad fil. 

• Det är snart dags för skolfotografering onsdag den 21/9 klockan 9.50-10.35. Det kommer tas 
enskilda foton på barnen samt en gruppbild. OBS! Kontrollera och vid behov uppdatera 
kontaktuppgifterna på SchoolSoft så att fotografierna hittar rätt när de väl är redo att skickas hem! 

• Datum då förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl 16.30:                                      
5/10, 9/11 och 7/12. 

• Skolans personal har planeringsdag 26.9 och skolan är därmed stängd (förskola och fritids 
öppet). Vänligen fyll i eventuell ledighet på schoolsoft. 

• Föräldraråds möte 13 oktober kl. 19 i skolans matsal. Vänligen kontakta vår 
föräldrarådsrepresentant Henriikka Tihinen, henriikkatihinen@gmail.com om det är något som ni 
önskar lyfta där.  

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. Om barnet uppskattar det, så kan 
det också vara mysigt med en varm dryck nu när det är lite svalare i luften. 

Önskar er nu en lugn och skön helg,  

vänligen //Anna, Patricia, Elin och Ida 
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Veckoschema för v.37  

Finns på schoolsoft 

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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