
 

Hej! Så var en till vecka förbi och det 
är dags för ett nytt veckobrev. Nästa 
vecka går vi in i årets andra månad, 

februari. Vi får hoppas på lite mera snö så 
att vi ännu skulle få njuta av att åka 
pulka. Denna vecka har vi börjat med 
”Veckans bok” och fortsatt med språket och 
bokstäver. Blir roligt att se och ta del av 
allas favoritböcker!  

• Skolval - Observera att det är en ny skolvalsblankett, inte den första 
som skickades ut (saknades en ruta). Vid frågor angående blanketterna 
kan Ni vända Er till Katarina Hedman. Ni behöver bara göra anmälan ej 
avanmälan.  

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5 

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



• 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 

• Från och med vecka 6 kommer vi att börja erbjuda tider för utvecklingssamtal. Nu finns det tider att 
boka på SchoolSoft. Klicka på aktuellt —> bokningar.  Till samtalet kommer Ni att få fylla i en 
liten blankett som sedan ska tas med till utvecklingssamtalet.  

Från tidigare veckobrev 

• Vårens föräldramöte kommer att äga rum  15.02 18.00 

• 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).  

• 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  

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


Vi önskar Er alla en trevlig helg!       
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

Schema vecka 5  
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)
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