
 Hej allesammans, 
Tänk vad mycket skoj vi får göra tillsammans…!! Vi har fått 
tagit del av Arvid och Louie´s veckans bok, ”Pomperipossa” 
och ”Här kommer ambulansen”. Vi har fått höra en massa 
intressanta berättelser om barnens husdjur och stort tack till 
er som delar bilder, mycket uppskattat av barnen!!  

I vårt värdegrundsarbete kan vi se att barnen har utvecklats i 
sina sociala kompetenser och att de samspelar längre 
stunder i lekarna då de kommunicerar och visar omsorg för 
varandra. Vi har också uppmärksammat att flera barn gillar 
att hitta på ”bus”!! Bus är ju något som hör livet till, något 
som är skoj och sätter guldkant på tillvaron. Däremot så 
hittas det på en del bus som inte alltid uppskattas av alla 
och vi tänkte nu därför att vi tillsammans med barnen ska 
fördjupa oss lite i frågeställningen: 
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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 



 ”Vilka bus är roliga/ inte roliga”?? Som verktyg kommer vi b la använda oss av olika 
lekar/ övningar från ”Friends”,  då vi också kommer diskutera bemötande , känslor 
samt att de får öva på att gestalta genom dramatiseringar.  

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.  
Viktigt- observera att det är en ny skolvalsblankett, inte den första som skickades ut!!! Om ni 
har frågor ang. blanketterna så ber vi er att kontakta Katarina Hedman. Ni behöver inte 
avanmäla, bara göra anmälan. 

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. 

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.  

• Veckans bok - Apollo och Sveas tur. 

• Flera av barnen samtalar om deras husdjur, ni får gärna messa oss bilder på djuren så kan barnen få 
visa och berätta om dem :). Om de ej har egna djur så går det såklart bra att berätta om anhörigas / 
eller vänners djur. 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v5 
Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

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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