
Hej allesammans,   
Barnen har under veckan fått möjligheter till att delta vid 
pyssel med höstlöv, skapande/ målning av trolldeg, 
biblioteksbesök, rörelse, högläsning, naturupplevelser, 
fantasilekar, bygg och konstruktionslekar, rim/ ramsor, 
sånger- moster Ingeborg, 10 små indianer, mamma Mu… 
jaa, dagarna är fyllda av massor av utveckling och lärande 
och det är en fröjd att få möjligheten att vara en del av allt 
detta!  

Vi fortsätter vårt arbete med normkritik och denna veckan 
har vi läst boken ”Viktors nya tröja” som vi fått i present av 
våra gäster från Finland under deras besök hos oss förra 
veckan.  

I onsdags var Jenny, vår blivande vfu- student från 
lärarhögskolan här på besök. Hon kommer vara hos oss och 
praktisera under veckorna 45-49, det kommer att bli skoj 
och lärorikt både för oss pedagoger, student och barn. 

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 43

 
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 



Måndag 24/10 FN- dagen- På måndag den 24/10 är det FN-dagen och det kommer vi 
uppmärksamma på förskolan. Vårt ansvar är att barnen får veta sina rättigheter och kan 
använda dem. Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. 

Torsdag den 27/10- Maskerad Under torsdagen har vi planerat att fira Halloween med en 
maskerad. Maskeraden är naturligtvis frivillig och ifall man inte vill så är det inget måste att 
klä ut sig. Tänk gärna på att en del barn upplever att det kan vara lite läskigt, så ha det vid 
åtanke vid val av klädsel. Obs ! Inga ansiktsmasker, då flera barn upplever det obehagligt 
att inte kunna se ansiktet.  

Nallebjörnens dag- På torsdag är det också internationella Nallebjörnens dag, därför får 
barnen gärna ta med sig en nallebjörn (eller annat gosedjur). Vi vill gärna uppmärksamma 
denna dag då nallen ofta betyder trygghet och det brukar bli betydelsefullt för barnen att 
få ta med ett eget gosedjur hemifrån. Vi kommer att ha en ”Nallesamling”, där barnen får 
berätta om deras nallar/gosedjur och vad den betyder för dem.  

Vänligen notera: 

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

• Vi fortsätter erbjuder smågruppsverksamhet även på eftermiddagarna. Vi ser att det är 
mycket gynnsamt för många av barnen då de b la får möjlighet till mer arbetsro när de inte 
är lika många relationer, ljud och intryck att ta hänsyn till. Ofta får de välja grupp utifrån 
intressen,  b la inne/ utelek, apotekareängen el gården.  

• Info 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. 

• TISDAGENS-UTFLYKT- vi fortsätter som tidigare att ni packar ner en liten matsäck till 
tisdagens utflykt till Blåbärsskogen, tack :) 

• Slutligen vill vi uppmärksamma er på att det har varit många fall av magsjuka, därför ber vi 
er att gärna ta hem barnens sovpåsar och tvätta nu under helgen, tack. 

Önskar er alla en fin helg,  

//Anna, Patricia, Elin och Ida  
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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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