
Hej allesammans! 
Det har varit en händelserik vecka i bland annat 
Halloweens tecken.Vi har pysslat, sjungit och lekt 
tillsammans. Under måndagen uppmärksammade vi FN-
dagen och barkonventionen. Vi har även hunnit fira 
Nalllebjörnens dag tillsammans och pratat om vikten av att 
använda reflex ute i mörkret. Nästa vecka är det 
höstlovsvecka. Några få punkter om den veckan hittas 
längre ner i veckobrevet.  

• Veckan efter höstlovet hälsar vi vår VFU-student Jenny välkommen till 
Campus. Hon kommer vara med oss Mumintroll och Hattifnattar under 
vecka 45 till vecka 49.  

• Tisdag 1.11 är den stora Slottsparkeringen avstängd p.g.a. 
underhållningsarbete https://gripsholmsskolan.se/tisdag-1-november-
ar-stora-slottsparkeringen-avstangd-pga-underhallsarbete/ 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44 & 45

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13.12 Lucia 

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

13.3.2022 = 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
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Höstlovsveckan 

• Under höstlovsveckan kommer det vara lite annat program och upplägg, därmed följer inget schema 
för vecka 44.  

• Observera att schemat i detta brev är för vecka 45! 

• Under höstlovsveckan (vecka 44) äts frukost och lunch som vanligt nere i Viken (lilla matsalen). 
Mellanmålet äts uppe på Campus.  

Från tidigare veckobrev 

• I hallen vid skåpen finns en låda med ”kläder som saknar ägare”. I den kan man kolla ifall något 
plagg skulle saknas. Det kan även finnas kläder i torkskåpen, som finns på vänster sida då man 
kommer in i hallen. Vi vill påminna om att namnmärka kläder, så att de inte kommer bort och så 
att vi lättare vet till vem plaggen tillhör. 

• Till 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.  

Vi önskar er alla en trevlig helg!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44 & 45



Veckans schema vecka 45 

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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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