
Hej alla vårdnadshavare! 
Då börjar förskoleveckan lida mot sitt slut och denna vecka har vi 
minsann fått lite solsken på oss och detta faktiskt mer än en gång, 
härligt! 

I förra veckobrevet skrev vi att det snart är dags för ett 
föräldramöte och nu är datum för detta bestämt: onsdag den 15 
mars kl 18:00. Hoppas att många av er har möjlighet att närvara, 
varmt välkomna!  

Nu ska ni vårdnadshavare få lite välförtjänt beröm: alla barn har 
tider inlagda på Schoolsoft, mycket bra och en nödvändighet för 
att vi ska kunna planera förskolans verksamhet på bästa sätt. En 
övervägande del av er är också väldigt bra på att meddela frånvaro 
och ledighet och markera i Schoolsoft, det tackar vi också för! 
Men, vi har noterat att flera barn har tider inlagda som inte riktigt 
överrensstämmer med verkligheten utan där det finns god extra 
tidsmarginal vid lämning och /eller hämtning och även tvärtom att 
några barn lämnas tidigare och hämtas senare än vad som står 
angivet i Schoolsoft. De vistelsetider som finns på Schoolsoft 
önskar vi ska vara så exakta som möjligt, skulle det sedan köra 
ihop sig någon gång och ni behöver lämna tidigare eller hämta 
senare så meddelar ni oss bara det vid dessa tillfällen. Så se gärna 
över de tider ni angivit och justera om ni känner er träffade av 
detta.:-) En sak till om Schoolsoft: när ni skriver meddelanden till 
oss (vilket vi alltså gillar att ni gör!) så skicka meddelandet till oss 
alla i arbetslaget, det kan hända att den ni skriver till inte är på 
plats av någon anledning och då kanske inte informationen når 
fram dit den ska och det vore ju synd.  

Kapphallen är av och till lite av ett sorgebarn där det ofta är rörigt, 
vilket bl a försvårar barnens självständighet och ger ett allmänt 
stökigt intryck. Men nu är det uppstyrt med tydlig markering 
mellan barnens platser så det ska bli lättare för dem att hålla sig     
”på sin plats” och öka möjligheten till ordning och reda. Vi har ju 
bett er vårdnadshavare att följa med ert barn in i kapphallen några 
gånger per vecka för att se till att allt är i sin ordning, om något 
behöver tas med hem, plocka kläder ur torkskåpet och hålla lite 
koll på om det är några extrakläder som fattas. Det vill vi gärna att 
ni fortsätter att göra och just nu är det flera barn som behöver just 
extrakläder så ta er gärna en titt i lådorna så snart som möjligt. 
Flera av barnen är väldigt kreativa och producerar exempelvis 
många teckningar varje vecka. Dessa vill vi gärna att ni tar för 
vana att plocka med er hem senast på fredagar, vill ni inte ta hem 
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Föräldramöte 15/3 kl 
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Vårens APT 
(Arbetsplatsträff) då 
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1/5                        
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dem så önskar vi att ni smyger ner dem i en papperskorg på vägen hem så hjälps vi åt 
att hålla kapphallen ordningsam.     

Här kommer ett meddelande från rektor Annika: Inför sportlovet - vecka 8 - behöver vi 
på förskolan veta om Ert barn är i behov av omsorg. Vänligen fyll i länken senast den 
31 januari så att vi kan planera personalbehov, mat och aktiviteter utifrån 
barngruppens storlek. Tack på förhand! 

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86 

Observera att ni alla behöver fylla i denna länk, även ni som har 15- och 20timmars 
barn.  

Ytterligare viktig information om ert barn skadar sig under sin tid på förskolan:         
Alla barn på skolan/ förskolan är försäkrade hos TryggHansa. Vårdnadshavarna till det 
skadade barnet kontaktar själva försäkringsbolaget och rapporterar in skadan. 
Försäkringsbolaget vill att vårdnadshavarna och inte skolan/förskolan gör detta ifall de 
har några följdfrågor som skolan/förskolan inte kan svara på. För att försäkringsbolaget 
ska ta emot en anmälan behöver skadan vara dokumenterad hos läkare/ vårdcentral 
eller tandläkare (beroende på vad det är för typ av skada). Gripsholmsskolans 
försäkringsnr hos TryggHansa är: 40 440. 

Denna vecka har vi arbetat extra mycket med språklek då vi har haft inneverksamhet. 
Barnen har också gjort fågelmatare av mjölkkartonger inne i ateljén (inte riktigt färdiga 
ännu) och har bl a provat att på att använda limpistol, det gick alldeles utmärkt! Flera 
barn har tagit med extra mjölkförpackningar och delat med sig till kompisar som 
behövde en, väldigt fint och omtänksamt!                                                                                                                    
Vi har gjort ett besök till Hjorthagen med matsäck och har också hunnit med en lek- och 
rörelsestund i regnet. Ella har varit veckans bokvärd och vi har tillsammans läst hennes 
bok ”Ingrid och bassiluskan”, en väldigt passande bok en sådan här vecka då många är 
förkylda och sjuka.                                                                                            
Kommande vecka ska vi fokusera på att göra lite experiment tillsammans under våra 
förmiddagar inne, vi återkommer om det.                                                                                                 

Vecka 4: 

Veckans tecken: Tiger, snäll                                                                                                     
Veckans ramsa/sång: ”Tigersången”                                                                                      
Veckans bokvärd: Axel 

Ha nu en riktigt fin helg så ses vi nästa vecka!                                                                                                   

Hälsningar Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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