
Hej allesammans, 
En fin vecka med era underbara barn närmar sig helgen… 

Under veckan har vi fortsatt arbetet med vår lärmiljö och barnen 
har varit sysselsatta med olika sysslor för att iordningställa 
kiosken tillsammans. De har gjort skyltar med prislistor samt 
börjat skapa olika saker i trolldeg som de kan ha till 
försäljningen. De kommer måla degen senare under nästa vecka 
när den har torkat ordentligt. Sedan tidigare har barnen också 
plockat kastanjer vid midsommarängen som nu används till 
pengar för att handla med. Vardagsmatematik…!! :)  

Medveten motorisk träning är en del vår värdegrund på 
Gripsholms förskola och nu vill vi lägga ännu mer fokus på detta. 
Vi kommer erbjuda planerad rörelse dagligen en stund innan 
melliset då vi inspirerar och uppmuntrar till rörelseglädje 
samtidigt som de får möjlighet att utveckla sin 
kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barnen 
kommer få ta del av olika rörelselekar, danser, yoga, tabata… 
mm… mm… 

VECKOBREV 
Hattifnattar
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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 



I veckan har vi haft besök av lärare från Frankrike som varit med i verksamheten för att 
observera hur vår undervisning ser ut i Sverige. Det har varit lärorikt att få byta 
erfarenheter och få möjlighet att ta del av hur deras undervisning ser ut, som skiljer sig åt 
en del från vår. B la våran traditionella uteverksamhet som vi värnar mycket om här, är inte 
alls lika utbredd där . Heja heja våra naturbarn som skolas in i en hållbar utveckling!! 

Vänligen notera: 

• På väggen direkt till vänster i hallen har vi satt upp lappar där ni kan fylla i ert 
telefonnummer om ni önskar att vara med på en telefonlista, efter önskemål från 
vårdnadshavare. Ta gärna en bild på den under nästa vecka om ni vill ta del av den, sen 
tar vi ner den på fredag. 

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

• Vi erbjuder nu 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. 

• 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. 

• Tack till duktiga vårdnadshavare som kom ihåg TISDAGENS-UTFLYKT!! Senast hade alla 
barnen med sig en liten matsäck= glada barn!! :) Vi fortsätter med vår utflykt även nästa 
vecka. 

Önskar er alla en fin helg,  

//Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v 42 
Se schoolsoft 
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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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