
  Hej alla vårdnadshavare! 
 

Tack till alla som kom på tisdagens vernissage. Det 
var en trevlig eftermiddag och roligt att Ni får ta del 
av vad vi Mumintroll gör här uppe på Campus. Snön 

och det fina vädret har vi även tagit vara på och varit ute 
och i pulkabacken. Vi har passat på att njuta av de sista 
dagarna innan julledigheten.  

Tiden har verkligen rusat förbi, för det här är terminens 
sista veckobrev med lite information. Följande veckobrev 
kommer på fredagen vecka 2.  

Eftersom detta är det sista veckobrevet för denna termin 
vill jag här och nu tacka för denna hösttermin. Det har 
varit superroligt att få lära känna Er allesammans. Nu ser 
vi framemot lite ledighet och vila och så ses vi igen i 
januari för en lika händelserik vårtermin! Ni ska ha en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

21.12 = Terminen slutar 

22.12 och 23.12 
Campus stängt  

Campus stängt vecka 1 

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. 

Att tänka på innan ledigheten: 
1. Plocka med hem barnens julsaker/pyssel  

2. Töm gärna klädskåpet och ta med hem och tvätta kläder 

3. Ta hem och tvätta vilopåsen 

Från tidigare veckobrev 

• Vill påminna om att komma ihåg att göra friskanmälan före kl 13.00, för att vi ska få en 
uppfattning om hur många barn som är i behov av omsorg följande dag. Vi har haft många sjuka nu 
i personalen och svårt att få tillräckligt med vikarier. En anmälan är därför till stor hjälp för oss, så vi 
har personal så det täcker i alla grupper! Tack för förståelsen och samarbetet! :) 

Vi önskar Er alla en God Jul  
och Gott Nytt År!         

   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51

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)
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