
Hej alla vårdnadshavare! 
Så är ännu en vecka snart till ända och nu återstår bara en vecka 
kvar tills det är dags för skolans höstlov då även en hel del barn 
från förskolan kommer att vara lediga. Här kommer ett 
meddelande innehållande en rolig nyhet till er vårdnadshavare 
från rektor Annika: 
Höstlovet - läs läslovet närmar sig!
Gripsholms förskola kommer i november att öppna upp två 
kapprumsbibliotek. Hoppas böckerna ska väcka läslusten hos era barn 
och inspirera er att tillsammans med ert barn läsa högt hemma. Med denna 
satsning kan vi erbjuda en motvikt till dagens digitala samhälle. Mer 
information och praktiska detaljer kommer när våra kapprumsbibliotek är 
redo att betjäna er. 
Tack för alla bokdonationer som förskolan har fått. 
Läs-hälsningar från rektor Annika

Under veckan har vi Knyttar arbetat vidare med begreppet ”längd”
som ni kunnat läsa om i våra verksamhetsloggar på Schoolsoft. Vi 
har haft en förmiddagsutflykt till slottet i ett fantastiskt höstväder 
då vi med hjälp av ett måtthjul mätte sträckan runt slottet, lite 
drygt 500 meter blev resultatet.                                                   
Inne i ateljén har barnen tillsammans skapat ett höstträd där 
barnens handavtryck fick illustrera löv i olika färger.                                                             
Inte mindre än två födelsedagar har också firats hos oss: Leia som 
fyllt 3 år och Tilly som firade 4 år. Faktiskt de första 
födelsedagarna vi fått anledning att fira sedan verksamheten drog 
igång i augusti.                                                                                     
Casper har varit veckans bokvärd och vi har läst hans bok ”Bamse, 
boken om Vargen” där vi fick lära känna Vargen i ett annat ljus och 
fick en bakgrund och historia till varför Vargen gjort så många 
rackartyg tidigare, men att alla kan förändras till det bättre.         
En stund med röreslelekar har vi också hunnit med där leken          
”1-2-3-Stjärna” nog kvalde in som favorit. Spännande att ligga 
precis på rätt gräns för lite fusk…:-) 

Vi har också haft en eftermiddagsutflykt till Kyrkoruinen i 
strålande sol. Där hade vi en stunds naturbingo och sedan fick 
barnen parvis gå in i kyrkoruinen och leta efter bortsprungna 
hundar. ”Va?! Är det RIKTIGA hundar?!” frågade ett barn 
förskräckt men så var inte fallet. Barnen fick ett koppel och skulle 
gå in och hitta en hund med matchade halsband. Alla kom ut igen 
med rätt hund!  
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Just nu har vi spridd magsjuka här på förskolan. Om ni skulle drabbas så påminner vi 
om att det är 48 h hemma efter sista symtom som gäller innan barnet är välkommet 
tillbaka till förskolan. Glöm inte att ange anledning till frånvaro på Schoolsoft samt att 
friskanmäla senast kl 13 dagen innan återkomst, gäller i samband med all frånvaro. Det 
är också viktigt att för alla att hålla god handhygien samt ta hem sovpåsen för tvätt och 
vattenflaskan för disk över helgen.  

På torsdag nästa vecka den 27 oktober äger Internationella Nalledagen rum. Det tänkte 
vi fira och uppmärksamma på förskolan så på torsdag får gärna alla barn ta med sig en 
nalle (eller annat kärt gosedjur) till förskolan. Vi undanber oss dock något som låter, 
tack. I och med detta ska vi också våga oss på att lära oss en hel sång med tecken, 
nämligen ”Björnen sover”.  

Som information till er vårdnadshavare kommer Malin att vara ledig vecka 43, Linus är 
vikarie. Vi får också säga tack och lycka till till Maria som idag arbetar sin sista dag på 
Gripsholms Förskola.                                                                                                                    

Vecka 43:                                                                                                                              
Veckans tecken: Björnen sover                                                                                         
Veckans ramsa: ”Fem små nallar”                                                                                                     
Veckans bokvärd: Clara  

Nu önskar vi er alla en riktigt fin helg! 

Hälsningar,  

Anna, Jennie och Emelie 
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