
Hej allesammans, 
Nu vill vi önska Er varmt välkomna tillbaka efter 
ledigheten! Hoppas att ni haft ett riktigt skönt lov 
och laddat era batterier.  

Vi har sett att flera av barnen är intresserade av 
bokstäver så  nu i veckan har vi erbjudit barnen att 
fördjupa sig lite med bokstäver och har arbetat i 
smågrupper med olika stationer. Vi har räknat 
bokstäverna i barnens namn,  gjort statiskt och 
jämfört, vilka antal bokstäver är vanligt/ ovanligt, 
klippt ut bokstäver och färglagt, arbetat med ”body- 
mind”, då de har fått göra bokstäver med hjälp av 
deras kroppar och även läst bokstavsböcker! Vi 
fortsätter med detta även nästa vecka… 

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

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 

13.6.2023 = 
Planeringsdag 
(förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) v 
27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 

9.6.2023- läsåret 
avslutas



• 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 
vill också passa på att tacka för ert samarbete då ni har varit flitiga och lagt in 
barnens tider på Schoolsoft! :) 

• 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.  

Vänligen Notera: 

• Vi planerat in ett föräldramöte den 15 mars, vi återkommer med datum 

• Förskolan har sammanslagning med fritids de dagar som vi har APT 8/2, 5/4, och 
den 10/5 . 

Inför nästa vecka: 

Vi fortsätter med våra utflykter på tisdagar i vanlig ordning. Vi avvaktar med matsäcken  
tills det blir lite varmare ute, så ni behöver inte packa någon ryggsäck än på ett tag. 

V 4 - då startar vi upp med veckans bok igen! Två barn i taget kommer få turas om att 
ta med sig en bok hemifrån som vi sedan har högläsning från här på förskolan. Vi 
skickar med mer information när det blir er tur. 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v 3 
Se schoolsoft 
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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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