
Hej allesammans, 
Nu har vi snart avverkat denna vackra höstvecka och vi har 
fått med oss nya upplevelser och erfarenheter.  

I vårt arbete om känslor så har barnen fått fortsätta arbeta 
med estetiska uttryck och den här gången var det musik 
som blev vårt verktyg. Vi ville fortsätta att arbeta med 
känslan ”arg”, då vi upplever att många barn har svårt för att 
beskriva med ord hur det känner när de blir arga.. därför fick  
barnen nu möjlighet att fördjupa och gestalta känslan 
genom musik, rörelser och dans. Vi lyssnade på stark, 
uttrycksfull musik med hårda trummor och gitarrer och för 
flera blev det en stund av härliga energier och för några 
andra en stund av förundran, iakttagelse, bus och skratt :)  

Våra läsgrupper har fortsatt fortlöpa under veckan och pga 
att det varit så uppskattat så har vi har även satt in ytterligare 
läsgruppsstunder på eftermiddagar efter mellis. Vi kommer 
fortsätta med det så länge det är en framgångsfaktor.  

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA39

 
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 



Vi har också läst några fina verser ur en bok som heter ”Folk” som lyfter människors 
olikheter. De är beskrivande små korta texter, flera på rim som sätter igång barnens 
reflektioner som vi sedan samtalat kring, bla ”tyst person” ”humöret” och 
”simhallen”. Tack snälla Cornelia (Apollos mamma) för din omtanke att dela litteratur 
med oss!! 

Barnen har också haft många stunder med lek och samspel i våra lärmiljöer. De 
bygger mycket med magneter, ritar i sina böcker, pärlar halsband, pärlar pärlplattor 
efter mallar och många många fantasilekar med våra utklädningskläder…  

Vänligen notera: 

• Planeringsdag för skolans personal- nu på måndag den 26.9 och skolan är därmed stängd 
(förskola och fritids öppet). Vänligen fyll i eventuell ledighet på schoolsoft.  

• Påminnelse till frukostbarnen. Ifall ert barn behöver äta frukost på förskolan så ber vi er att lämna  
senast vid kl 07.05, så att de lugnt kan äta upp sin frukost innan promenadtåget går upp till 
Campus. 

• Höstlovet - vänligen fyll i länken så vi vet vilka som är behov av omsorg på lovet.                                 
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9 

• Den 5/10, 9/11 och 7/12- Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl 16.30.                               

• 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. 

Med en önskan om en fin helg.  

vänligen  

//Anna, Patricia, Elin och Ida 
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Veckoschema för v.39  

Schemat finner ni 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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