
  

Hej allesammans, 
Nu är det full fart igen och veckan har varit fylld av en 
massa roliga aktiviteter. Vi har arbetat språkfrämjande 
och b la haft högläsning ut boken ”Vem ser Dim”. Det är 
väldigt roligt att få lyssna till era barns reflektioner och vi 
vill gärna uppmuntra er att ha boksamtal med era barn! 
Det både hjälper barnen att väcka sina egna inre bilder, 
samt att det utvecklar deras språk att få sätta egna ord 
på vad sagan handlar om. Som digitalt hjälpmedel har vi 
lagt in bokens bilder i en google presentation och det 
finns många positiva aspekter med det, b la att öka 
barnens förståelse för vad vi kan använda teknik till, det 
blir lättare för barnen att se när vi har högläsning många 
tillsammans, samt att det går att förstora bilder och 
detaljer som vi diskuterar tillsammans.  

Vi har nu också tagit in lera som ett nytt material för att 
forma olika bokstäver med, kul och uppskattat av 
barnen! 

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) 

1.5 Röd dag, förskolan 
stängd

18.5 Röd dag, förskolan 
stängd

6.6.2023 = 
Nationaldagen = 
förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 



Vänligen notera: 

Skolval - 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. Blanketter finns som bifogad fil. OBS! Viktigt att båda 
vårdnadshavarna undertecknar blanketterna för att de ska vara giltiga.  

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 

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl. 16.30 den 8/2, 5/4, och 
den 10/5 . 

Föräldramöte- varmt välkomna den 15 februari kl 18.00 uppe på Campus. 

Info sedan tidigare… 
• 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. 

Inför nästa vecka: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- OBS- ingen medhavd matsäck :) Vi tar upp den trevliga traditionen till 
våren igen. Vi anpassar utflyktens längd och mål efter behov, väder och vind.  

• Nästa vecka börjar vi med veckans bok igen, först ut är Arvid och Louie 

• Flera av barnen samtalar om deras husdjur, ni får gärna messa oss bilder på djuren så kan barnen få 
visa och berätta om dem :) 
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Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  

Veckoschema v4 
Vänligen 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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