
Hej alla vårdnadshavare! 

Den här veckan har vi läst Sörens bok ”Tomten berättar” av Jan 
Lööf som handlar om en gammal hustomtes liv. Det inte är en 
traditionell julberättelse men innehåller trots allt en röd tomte och 
fler och fler barn börjar nu prata om att det inte är så långt kvar 
till jul. Och detta stämmer ju även om vädret just nu kanske säger 
något annat. Inför jullovet kommer här en länk för alla att fylla i: 
Behov av omsorg inför jul
Vänligen fyll i länken. Senast den 18 november behöver vi ha in ditt svar 
tack. 
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
Observera att länken behöver besvaras av samtliga, även för 15- 
och 20-timmarsbarn. 
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    Veckobrev 
            Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA  46

 

Händelsekalender 

7/12- Vi besöker 
kyrkan kl 9:00 

21/12- Julmingel 
(drop-in) kl 
14:30-16:30 

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29


Apropå jul så kommer vi Knyttar att tillsammans med Mymlorna få göra ett besök i 
kyrkan onsdagen den 7/12 där vi kommer att få titta på julkrubban och höra 
berättelsen om Jesus födelse. Detta gjorde vi även förra året och det blev då ett fint och 
stämningsfullt besök så vi hoppas på samma detta år också.  

Under veckan har vi arbetat med former (främst triangel, kvadrat, rektangel och cirkel 
men också berört den lite svårare formen hexagon) och nu när veckan lider mot sitt slut 
verkar de olika benämningarna vara befästa hos många av barnen. Vi har letat och 
hittat former både utomhus på vägen tillbaka från Hjorthagen och även inomhus där de 
parvis fick välja ut en form på en post-it lapp, gå runt och leta efter formen, sätta fast 
lappen och sedan visa varandra. Riktigt roligt då alla par hittade sin form och verkligen 
hade ”ögonen med sig”. Vi har också skapat med former och lekt ”BURR” med de olika 
formerna.  

Ni vars barn redan hunnit gå ett år på Knyttarna har nu fått en inbjudan till samtal i 
lådorna i kapphallen. Vänligen återkom så snart som möjligt om tiden inte passar så vi 
hinner boka in en annan tid nu i november då december brukar vara maxat av 
annat. :-) 

Vecka 46 infaller Internationella Barnboksveckan och vi kommer därför att ha 
barnlitteratur som tema hela nästa vecka. Därför lånar vi pedagoger uppdraget som        
”Veckans Bokvärd” under veckan som kommer men ger tillbaka uppgiften till ett barn 
igen vecka 47.  

I prognosen för kommande vecka ser det ut som om temperaturen kommer att sjunka 
och bli lite mer novemberlik. Därför är det fr o m nu ok om ni vill skicka med barnen 
varm dryck att ha ryggsäcken på tisdagar då vi går på förmiddagsutflykt. Dock räcker 
det fortfarande bra med bara frukt eller grönsak att äta så vi inte förstör lunchaptiten 
för någon. Vår torsdagsutflykt då vi ätit mellis vid Kyrkoruinen ser med sjunkande 
temperatur också ut att vara i fara, vi kommer gå iväg på utflykt efter vilan men med 
största sannolikhet äter vi mellis på förskolan.  

Det har på senare tid förekommit prat mellan barnen vem som får/inte får komma på 
någons kalas, vem som ska få följa med vem hem och inte och att barn får höra att de 
inte får vara med och leka eller att någon bara ska leka med en kompis och att andra 
inte får vara med. Påminn gärna ert barn om att vi inte pratar om kalas på förskolan 
och att alla ska få vara med och leka, så länge man lyssnar på kompisarna och håller sig 
till gemensamma regler osv. Vi pratar självklart med barnen om detta dagligen men det 
kan vara bra att även ni hemmavid påminner barnen om vad som gäller och hur man är 
en bra och inkluderande kompis. Tack för ert samarbete!                                                                                                            

Vecka 46:                                                                                                                              
Veckans tecken: Pippi, Alfons                                                                                        
Veckans ramsa: ”Pojken i trädet”                                                                                                      

Trevlig helg! 

Hälsningar,  

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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