
Hej allesammans, 
Nu avrundar vi snart ännu en vecka och tar i vanlig ordning 
med oss våra nya erfarenheter och upplevelser! Vi fick en 
riktigt fin start då vi begav oss iväg på vår måndags-
promenad till Hjorthagen!! Solen sken och rimfrosten 
gnistrade på marken … Det var magiskt och en fin bild att 
återskapa i minnet när barnen skapade ljuslyktor i ateljén- 
som gnistrade precis som frosten. Veckan har sedan fortlöpt 
med julpyssel, luciasånger, lek och samspel.  

Tyvärr har det varit ganska mycket sjukdomsbortfall bland 
pedagoger, barn och vikarier. Vi stöttar och hjälper varandra 
så att dagarna ska bli så bra som möjligt för era barn, men … 

Vill påminna om att komma ihåg att även 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! :) 

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

 
Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

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

13.3.2023 = 
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 



Vi vill också passa på att lyfta några tankar kring hur vi tänker och arbetar med 
konflikthantering mellan barnen. Det är viktigt att inte prata nedlåtande om barn 
och deras misslyckanden, det är handlingarna som är fel - inte barnet. Vi försöker gå 
åt sidan när vi ska samtala och lösa konflikter, så att inte andra barn eller 
vårdnadshavare missförstår och gör felaktiga tolkningar. En bra grundregel är att 
tilltala barnet med fler positiva kommentarer än negativa, så får de större 
möjligheter att bygga upp en positiv självbild ❤  

Tillsammans bygger vi starka barn 

Julfirande den 13/12 
Tisdagen den 13 december- Luciafirande. 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, pepparkaksdräkt, tomtedräkt eller stjärngosselinne. Vi 
kommer sjunga utomhus, vilket man kan ha i beaktandet i val av kläder.  

På eftermiddagen så är ni vårdnadshavare varmt välkomna på drop-in vernissage från kl 
14, då kommer ni att få ta del av barnens alster samt fika tillsammans med era barn. Fyll 
gärna i länken, så vi har en uppfattning om hur många som kommer. 
https://forms.gle/DMV8HZXtptGwXiqj8

Fredag 23 dec och hela vecka 1 är Campus stängd. Viken hålls öppen för de barn som 
anmält behov av omsorg. Barnens ytterkläder hängs utanför matsalen på deras uppmärkta 
platser. Lunch och mellanmål serveras i stora matsalen. 

Inför nästa vecka: 

Luciafirandet på tisdag 13/12- barnen lämnas senast kl 8.45, tack :) 

Önskar er alla fin helg och 3:dje advent… 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v50  
OBS! Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

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 (Fritids: efter kl. 17:00)
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