
Hej alla vårdnadshavare! 
Här kommer ett sista kort veckobrev för 2022. Den här veckan är 
den sista ”riktiga” veckan, fr o m nästa vecka påbörjar många sin 
julledighet, både barn och personal. Vilken fantastiskt fin 
vintervecka vi har haft, det blir knappast finare utomhus än så här! 
Tack till er vårdnadshavare som sett till att era barn har haft det de 
behövt i klädväg i den här stränga kylan.                                                                                           
Men nu är det som sagt snart dags att avsluta det här året. Här på 
förskolan kommer vi under jul- och nyårsledigheten att samarbeta 
över förskolans samtliga avdelningar. För er som anmält behov av 
omsorg vecka 51 samt vecka 1 (v. 52 är förskolan stängd) så är det 
viktigt att ni meddelar ändringar i schemat på Schoolsoft för att 
underlätta arbetet för vår samordnare.                                       
Från den 22 dec och framåt äter alla barn både lunch och mellis 
uppe i stora matsalen, frukosten serveras dock som vanligt här 
nere i vår lilla matsal.                                                                   
När ni går på julledighet ser vi gärna att ni tömmer ert barns plats 
och tar hem alla kläder, sovpåse och annat som kan tänkas finnas 
där. Titta gärna en extra gång i VEMS-lådan om ni möjligtvis kan 
göra ett eller flera fynd där, den svämmar över av kläder utan 
känd ägare och ta också en titt i torkskåpet på samma gång.   

Vi vill rikta ett stort tack till er vårdnadshavare för den här 
terminen. Tack för ett fint samarbete som syftar till att göra ert 
barns tid på förskolan så meningsfull och bra som möjligt! Och 
tack till alla fina barn på Knyttarna, ni är grymma och helt 
fantastiska! Vi ses alla igen när det nya året börjat, taggade till 
tänderna för en ny termin! Men tills dess:  

Varma hälsningar från oss på Knyttarna 
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    Veckobrev 
            Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA  51

 

Händelsekalender 

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

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 
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