
Hej alla vårdnadshavare! 
Veckorna går i ett rasande tempo just nu, känns som om det var 
alldeles nyss ett veckobrev skulle skrivas ihop och nu är det redan 
dags för nästa. En härlig, ganska varm och stundtals väldigt blåsig 
vecka har vi på förskolan kunnat njuta av tillsammans.  

I tisdags fick vi öva på vår utrymningsplan igen då brandlarmet 
testades, fast denna gång inte annonserat i förväg. Det gick i alla 
fall hur smidigt som helst men kan ju så klart vara bra för er 
vårdnadshavare att känna till om ert barn skulle nämna någon 
kring det. Efteråt gick vi in och de som gjort snäckor i lera 
föregående vecka fick gå in i ateljén och måla sina kreationer i 
valfri färg, det blev bl a både chockrosa och klarblåa snäckor, 
väldigt färgglatt och uppiggande!  

På onsdagen gick vi till Hjorthagen på förmiddagsutflykt. Vi har ju 
den stora förmånen att ha sådana fina utflyktsplaster så nära som 
exempelvis just Hjorthagen och Kyrkoruinen (som vi besökte på 
torsdagen) där inget färdigt lekmaterial finns att erbjuda men där 
de bästa lekarna sker ändå. Barnen tränar samarbete, turtagning,  
kreativitet, motorik mm och får verkligen utlopp för sin fantasi. 

I onsdags hade vi personal APT (arbetsplatsträff) på kvällen. Som 
vi berättade på föräldramötet så är vårt läsårstema på Gripsholms 
förskola ”Lärmiljöer”. Vi har sett att den mesta leken hos barnen 
på både Knyttar och Mymlor inomhus sker dels i hemvrån och dels 
i bilrummet. Därför började vi med att lägga lite krut främst i 
dessa miljöer med stor utrensning, nytt material, ommöblering 
mm. Vi har också börjat göra om en del i Knyttarnas hemvrå och 
även inne hos Mymlorna är spännande saker på gång. Det här är 
ett arbete som kommer ske fortlöpande under hela året och vi har 
många ideér som vi vill genomföra, vi känner oss riktigt taggade! 
Vi har introducerat barnen i den nya innemiljön och det vi har 
hunnit hittills och de har gjort tummen upp för förändringarna, 
riktigt roligt! Kanhända kommer det så småningom en liten 
önskelista från oss till er om ni har specifika, hemmavid                   
”färdiglekta” saker som ni skulle kunna tänka er att skänka till oss 
på förskolan, vi återkommer om detta.  

Nu på onsdag kommer vi Knyttar att göra ett nytt besök på 
biblioteket och lyssna på när Amanda läser några sagor för oss och 
låna med oss nya böcker att läsa på förskolan. Vi behöver komma 
iväg 8:30 för att hinna dit i tid så alla behöver vara på plats och 
redo senast då. 
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    Veckobrev 
            Knyttar
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Händelsekalender 

13/10 - Föräldrarådet 
träffas kl 19 i skolans 
matsal 

V. 44- Höstlov 



Gustav har varit veckans bokvärd och han hade tagit med sin bok ”Kalle Anka på 
maskerad” som gav åtminstone två pedagoger på Knyttarna riktig barndomsflashback. 
Boken med dryga 40 år på nacken gav anledning att prata om (för barnen) nya begrepp 
och ord som vad det betyder att leka tafatt och vad en plym är. Vi lär oss saker varje 
dag på förskolan! 

Så var det höstlovslänken igen för er som ännu inte fyllt i denna:                                                                              
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9                                                                                                                                                                        

Här kommer ett meddelande från rektor Annika:                                                              
”Gripsholms förskola kommer i januari 2023 öppna upp en avdelning för 12st 1-2-
åringar. Kansliet kommer att börja erbjuda platser snart så ni som har syskon som står i 
kö och ännu inte har anmält om syskonförtur gör det snarast till kansliet tack.”  

Vecka 41:                                                                                                                              
Veckans tecken: smör, ost                                                                                          
Veckans ramsa: ”Masken kryper i vårt land”.                                                                 
Veckans bokvärd: Leia  

 

Nu önskar vi er en riktigt fin helg, ses igen nästa vecka!                                     
Hälsningar Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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