
Hej! 

Denna vecka har vi fokuserat 
mycket på språket. Vi har 

format bokstäver, rimmat, gått på 
bokstavsjakt, sjungit och återberättat 
berättelsen om ”lill-Gruffalon”. Nästa 
vecka kommer vi att fortsätta med 
samma tema och även börja med 
”Veckans bok”.  

• 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 

• Vårens föräldramöte kommer att äga rum  15.02 18.00 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 4 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

15.02 Föräldramöte 
Campus kl 18.00 

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) 

1.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

18.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Nu är det dags för skolval inför hösten 2023. Ni som 
väljer att gå på en fristående skola behöver fylla i en skolvalsblankett och lämna tillbaka till kanslitet 
på skolan senast den 1 februari. Ni som behöver plats på fritids till hösten 2023 behöver också fylla 
i en blankett Anmälan till fritids. Om någon behöver få blanketterna utskriven i pappersformat säg 
till så ordnar vi det.  (Blanketterna hittas med veckobrevet på SchoolSoft) 

• Fr.o.m vecka 4 kommer vi att börja med veckans bok. Två Mumintroll kommer att få ta med sin 
favoritbok hemifrån. Boken ska gå att högläsa för hela gruppen och ta cirka 10-15 min. (Inte  t.ex. 
tidning, faktabok). På SchoolSoft hittas även en nyhet med mera information (nyhet uppladdad av 
Anna Odelvall).  

• En liten allmän påminnelse gällande parkeringsplatser. Slottsparkeringen fungerar som 
parkeringsplats för vårdnadshavare. Den lilla parkeringen bredvid skolan fungerar som 
personalparkering. I denna länk kan man mera bekanta sig med parkeringstillstånd och trafikflödet i 
anslutning till Gripsholmsskolan. https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-
den-1-aug-2020/  

• Vi kommer så småningom att påbörja utvecklingssamtal uppe på Campus. Håll utkik på SchoolSoft 
för att boka tid till samtalet.

Från tidigare veckobrev 

• Förskolan sammanslår med skolans Fritidsverksamhet under samtliga eftermiddagar. Denna 
sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har förskolan APT 
(arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. Under 
vårterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 8.2, 5.4, 10.5  

• För Er kännedom ifall 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. 

• 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 trevlig helg!       
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 4

https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/
https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/


Schema vecka 4 
Finns på SchoolSoft 

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)


	Viktiga datum:
	Hej!
	Denna vecka har vi fokuserat mycket på språket. Vi har format bokstäver, rimmat, gått på bokstavsjakt, sjungit och återberättat berättelsen om ”lill-Gruffalon”. Nästa vecka kommer vi att fortsätta med samma tema och även börja med ”Veckans bok”.
	Från tidigare veckobrev
	Vi önskar Er alla en trevlig helg!
	Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö.
	Aktuella telefonnummer:
	Schema vecka 4

