
 

Milt höstväder för årstiden 
Den här veckan har bjudit på milt höstväder, men redan 
nästa vecka väntas kallaste temperaturer och det är därmed 
okej att skicka med varm choklad i termosen till torsdagens 
utflykt till Hjorthagen. Tänk på att inte skicka med för mycket 
matsäck, då vi äter lunch kort inpå utflykten. Det räcker gott 
med EN frukt eller EN grönsak. Detta också för att barnen 
ska hinna både äta klart hela matsäcken och leka innan det 
är dags för promenad tillbaka:) 
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VECKOBREV 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 46

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

V. 46 Vi uppmärksammar 
”Barnboksveckan” 

21/11 Barnkonventionens 
dag 

6/12 Finlands 
självständighetsdag 

7/12 Besök i kyrkan 

13/12 Luciafirande (utan 
vårdnadshavare) 

21/12 Julmingel med 
drop-in kl.14.30-16.30  

V. 52 Förskolan stängd 

9/1-23 Vårterminen börjar



• Denna vecka har vi varit på utflykt både till Midsommarängen och Hjorthagen. Vi har även gjort 
samarbetsövningar, gått en hinderbana och ritat pusselbitar till ett gemensamt pussel. Vi har läst 
boken ”Stopp min kropp” och pratat om hur man säger/visar stopp om det är något man inte vill 
samt pratat mycket om hur vi är mot varandra. I samlingssången sjunger vi att det är bra att ”visa 
hänsyn” och det har vi pratat om vad det innebär. Det har förekommit en del prat bland barnen om 
vem som får komma på vems kalas, vara med i leken eller inte. Prata gärna om dessa saker även 
hemma; att vi inte pratar om kalas på förskolan och att alla får vara med att leka (såvida man 
lyssnar på kompisarna, håller sig till gemensamma regler osv…). Detta är saker vi pratar med 
barnen om dagligen, men det kan vara bra att ni även hemma påminner barnen om vad som gäller 
och hur man är en bra och inkluderande kompis. Tack för ert samarbete! 

• Nästa vecka kommer vi att uppmärksamma ”Internationella barnboksveckan” hela veckan med olika 
aktiviteter kopplade till temat barnlitteratur.  

• Nu är tider för utvecklingssamtalen för er med ”gamla barn” på Mymlorna utskickade. Om tiden ni 
fått inte skulle passa, så meddela oss, så bokar vi en ny tid! 

• Till detta veckobrev bifogas ett brev från vårdnadshavarna till Carl (på Mymlorna), läs gärna detta. 

• Vi behöver veta ert behov av omsorg inför jul. Vänligen fyll i länken senast den 18 november. 
Observera att ALLA, även 15- och 20-timmarsbarn behöver fylla i länken; https://forms.gle/
166okfnexyybA9w29 

• Vi Mymlor kommer att tillsammans med Knyttarna besöka kyrkan den 7/12 kl. 9.00. Vi kommer att 
få titta närmare 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. 

• Om man inte fått inbjudan till att ta del av skolfotograferingen så är det bra att vara i kontakt med 
kundtjänsten (meddela då elevens namn, klass och skola). 

 Collage Kundtjänst 
 Måndag - Fredag kl 09.00 - 11.30, 13.00 - 15.00.  
 Tlf: 019-6111030. Email: info@collagefoto.se 

2

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 46

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
mailto:info@collagefoto.se


• Veckans tecken; Pippi Långstrump & Alfons Åberg. 

• Veckans ramsa; Det var en gång ett litet troll. 

• Veckans bok hade Carl-Axel denna vecka och vi har lärt oss en del om dinosaurier. 

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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