
Välkomna till förskolan! 

Vilken händelserik vecka och vad mycket vi alla fått uppleva!  

Veckobrevet kommer idag en dag tidigare då Ingela är i Nyköping för 
sina studier i morgon fredag men  på plats är då självklart Anna-Karin 
och Nellie.  

Den här veckan har vi besökt en ny plats för gruppen, många har säkert 
varit där men som grupp var det nytt för oss. Vi gick till Lottenlunds 
lekpark där vi klättrade i det stora trädet, lekte samarbetslekar och in 
tog ett gott mellanmål - alltid godare att äta utomhus. (Vi påminner er 
alla att sätta på notiser på schoolsoft ifall vi skickar något meddelande 
under dagen)  

På onsdagens utflykt besökte vi återigen populära blåbärsskogen med 
sin utmanande skogsmiljö. Denna gången fick barnen  genom 
finmotorisk träning trä höstlöv, nypon, svampar mm på en tråd som blev 
fina skogsprydnader åt djuren.  

I den estetiska verksamheten har vi tillverkat höstträd som finns att 
beskåda i vårt Hemulrum men även som vanligt på schoolsofts 
verksamhetslogg.  
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 41 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 44 = Höstlov (förskola 
+ fritids är öppet)        
Länken är här :         
https://forms.gle/
3k9CfhG4qjHh94Uo9 

  

Terminen slutar 21 Dec 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


Som ni säkert har tagit del av i tidningen så kommer det att starta upp en småbarnsavdelning till 
vårterminen 2023 och då sänder rektor Annika denna hälsning: 

”Gripsholms förskola kommer i januari 2023 öppna upp en avdelning g för 12 st 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!” Hälsningar Annika 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 41

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00
Upptakt efter 

helgen :) Vi går kl 
9.00

Temaarbete 
Inne

Utflyktsdag:  
 Vi går kl 9.00. 
Ryggsäck med 
sittunderlag, 

frukt och 
vattenflaska. 

Relationsövningar/
hållbarhet/
värdegrund

Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

Skapande/Innelek Utelek Påväg tillbaka 
från utflykten Utelek Innelek

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.00 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Påminnelse i från rektor Annika:                                                                                                                                                   
Vi närmar oss nu mitten av terminen och då infaller höstlovet och vi behöver då precis 
som vi berättade på föräldramötet veta om ert barn är behov av omsorg: 

- Länken behöver fyllas i oavsett om man har behov eller inte, samt ev vistelsetider för ert 
barn.  

- Länk här:  https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9  och ifylld senast den 10 Oktober 

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


Tidigare veckobrev: 

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga eftermiddagar. Denna 
sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer 
sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar:  9/11 och 
7/12. 

Trevligt veckoslut  
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

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

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