
  Hej alla vårdnadshavare! 
 
Årets sista månad är här. Välkommen december! Här 
kommer ett veckobrev fyllt med information.  

Vi har fått öppna två luckor i vår adventskalender. I år har 
vi stiftelsen Friends ”snällkalender” med passande nog 
Alfons Åberg tema, som vi bland annat jobbat med under 
barnboksveckan. Varje lucka innehåller ett uppdrag eller 
frågeställning som bygger på bland annat vänskap och 
inkludering.   

Vi har även hunnit julpyssla och sjungit julsånger för att 
komma in i julstämningen, något vi kommer att fortsätta 
med fram till julledigheten.  

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 49

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13.12 Luciauppträdande 
för högstadiet 

13.12 Kl. 14.00 —> 
vernissage drop-in för 
vårdnadshavare 

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2022 = 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



• 22 och 23 december samt hela vecka 1 är Campus stängt. Barn som är i behov av omsorg dessa 
dagar kommer vara i Viken. Deras kläder hängs vid den egna platsen utanför matsalen. Från och 
med 22.12 och vecka 1 äter förskolan lunch samt mellis i stora matsalen. Öppning och frukost sker 
som vanligt i lilla matsalen.  

• Onsdag 7/12 Förskolan sammanslår med Fritidsverksamheten redan 16.30 pga personalens APT 
(arbetsplatsträff). 

• Burk till julpyssel! Vi tänkte börja pyssla lite julpyssel. Vi önskar att alla skulle ta med en liten 
burk med lock ex. Ett tomt smörpaket. Burken som tas med kommer vi sedan att pyssla med i 
ateljén vecka 49.  

• Tisdagen 13.12 så firar vi Lucia på förskolan. På förmiddagen så kommer vi enligt tradition att 
sjunga Luciasånger för högstadiet. Inför firandet så önskar vi att Ni tar med kläder till lussandet 
t.ex. Lucialinne, stjärngosselinne, tomtedräkt, pepparkaksdräkt… Vi kommer att sjunga utomhus, 
vilket man kan ta i beaktande vid val av kläder. 

• På eftermiddagen 13.12 fr.o.m. klockan 14.00 är ni vårdnadshavare varmt välkomna 
på drop-in vernissage. Då kommer ni få ta del av barnens alster samt fika tillsammans 
med Era barn. 

 

• Flera kläder saknar sin ägare. Ta gärna en titt i dessa 
lådor före julen. Vi tömmer lådorna innan jul och skänker 
bort det som ingen känns vid.  
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Från tidigare veckobrev 

• Det blev verkligen en hel omvändning med vädret. Ta gärna en extra titt i klädskåpet att det finns 
tillräckligt med byteskläder. Vi kan hjälpa till att påminna på Schoolsoft när vi ser att det behöver 
fyllas på med extra kläder.  

• Nu när det snöar blir det extra blött i hallen. En rekommendation är att ha med ett par inneskor/
innetofflor för att inte bli blöt om fötterna. För att ta sig till toaletterna är man tvungen att gå via 
hallen där det kan vara snö och blött.  

• En ändring gällande våra torsdagsutflykter och matsäck. På grund av kallare väder kommer vi 
inte ha med något smått att äta i matsäcken, eftersom det blir och har varit väldigt kallt om 
händerna. Däremot går det bra att ha med någon varm dryck såsom exempelvis varm choklad, varm 
saft eller te. 

• Nu när snön har kommit så vill många barn åka i backarna! Ni behöver då ta med en hjälm till 
förskolan som barnen kan förvara på sin hylla nu under vinterhalvåret. NAMNMÄRKT. De får inte 
åka utan hjälm, då vi vill undvika skador i den mån det går. 

Vi önskar er alla en trevlig helg  
och en glad andra advent!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

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 (Eftis: efter kl. 17:00)



Veckans schema vecka 49 
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