
  
Hej allesammans,  
denna veckan har vi uppmärksammat FN-dagen, då vi 
samtalat om barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Vi 
samtalade om att alla barn är lika mycket värda, har samma 
rättigheter, har rätt till att utvecklas , att deras bästa ska 
komma i främsta rummet och att varje barn har rätt att 
uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem.  

Viktiga principer som också stödjer våra barns förståelse av 
att de är värdefulla!! ❤   

Under veckan har barnen fått skapat vimplar inför 
Halloweenfirandet, som vi sedan dekorerade vår innemiljö 
med. Det blev både spöken, pumpor, vampyrer och 
fantasifigurer…. Maskeraden blev väldigt lyckad och många 
av barnen kom till förskolan exalterade och glada inför våra 
festligheter!! Eftersom vi också firade Nallebjörnens dag 
samma dag, så blev det en bra balans med lite mjukt och 
gosigt till allt spökande. Dagen hade ett fullspäckat schema 
och det var inte många lugna stunder… gissar att många 
somnade gott på kvällen!! (iaf fröknarna…) 😁   

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 



På schemat stod b la ”Nallebjörnsamling” , då de fick berätta om sitt gosedjur, 
spökvandring med trekamp, ”The Skeleton Dance”- som inbjöd till många glada 
bus och skratt, sagostund- ”Vem Spökar, Alfons Åberg”? Knapriga popcorn som 
tilltugg…. De fick också lite extra spänning då de fick gå in i ett mörkt rum och lysa 
på reflexer och välja ut en som de ville ha. Vi samlades och pratade om vikten av 
reflexer och lysande på låten ”Livräddarreflex” med Robin Hund & Hans glada 
orkester. Vi är så glada och tacksamma för alla underbara minnen vi får skapa 
tillsammans med era fina barn!! 

Information till er som är i behov av omsorg under höstlovet. 
- Frukost och lunch serveras som vanligt i lilla matsalen, mellis kommer att erbjudas 

uppe vid Campus. 

- Under höstlovsveckan kommer det att vara lite annat program och upplägg. Därför 
kommer inget schema för v 44. OBS! Schemat i detta veckobrev är för v 45. 

Aktuellt på Gripsholmsskolan: 

Tisdag 1 november är stora Slottsparkeringen avstängd pga underhållsarbete 

Vänligen notera: 

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

• Veckan efter höstlovet hälsar vi vår VFU-student Jenny välkommen som ska vara hos oss 
från v 45- 49. 

• 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.  

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

Önskar er alla en fin helg och inkommande höstlovsvecka , 

Väl mött, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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https://gripsholmsskolan.se/tisdag-1-november-ar-stora-slottsparkeringen-avstangd-pga-underhallsarbete/


Veckoschema v 45 
OBS se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44

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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