
Välkomna till 2023! 

Varmt välkomna till 2023 och en ny spännande termin här hos oss.  

Rutinerna/schemat kommer vara väldigt lika som förra terminen med några 
justeringar. Längst ner i brevet finner ni nästa veckas schema. Förändringar 
kan komma om det blir någon förändring vid personalfrånvaro. Så vi börjar 
med: 

Att som ni uppmärksammat på schoolsoft så har tyvärr magsjukebacillen 
redan kikat in och vi önskar verkligen att ni respekterar 48 timmar hemma vid 
symptom, på detta sättet får vi förhoppningsvis stopp tidigare. Samt att ni 
smsar eller ringer avdelningstelefonen vid återgång och senast 13.00 så vi kan 
planera nästkommande vardag, har vi inte hört något ifrån er så räknar vi 
med att ni är hemma. I sjukdomstider så blir även personal samt vikarier 
sjuka och då placerar vi oss personal ut oss efter barnantal så vänligen ta 
detta för vana, meddela oss senast 13.00 dagen innan, Tack! 

Nu till Hemulernas uppstart: 

Vi rivstartade med att vädrets makter gav en  prövning direkt för några utav 
oss barn och pedagoger :) Blåst, regn och kallt på morgonen och varmare på 
eftermiddagen. Detta gör det svårt att klä sig men Nellie har idag gjort ett 
extra jobb för att nu i starten underlätta för er och vi vädjar till er att ta för 
vana att hjälpa ert barn vid dagens slut: plocka iordning så vantar, halskrage, 
mössa och övriga kläder är på plats på barnets hylla. Vi gör allt för att vara er 
behjälpliga och vår tid vill vi lägga på era barn så tack för ert samarbete med 
detta. 

I tisdags kom äntligen vår nya vän Elias med familj till oss Hemuler. Elias är 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

Föräldramöte 15 Mars kl 
18.00-19.00 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

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

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt



född 2019 så han kommer vara med oss i viken nästkommande läsår oxå, så nu är det i gruppen 7 
stycken barn födda 2019.  

En digital sida vi  använder utav oss emellanåt är UR.se och vi har valt att nu följa med på 
dessa fyra avsnitt i Januari så tisdagens uppdrag var att lära med om snöflingan - Varje 
snöflinga är unik - precis som vi Hemuler, vi gillar att koppla samman allt i vår fina vardag.  

Onsdagen utflykt begav sig på en stadspromenad och inleda ordet ”Orientering och lokliosering”. Det ska 
vara roligt med matematik :)!  

Torsdag besökte vi genom qr koden djurverket och Janko som satt bakom disken och fick ett uppdrag av en 
kund - Vem har tappat sitt horn? En väldigt spännande serie, fråga gärna ert barn. På eftermiddagen var 
det uppehållsväder och vi lekte ringlekar på övre gården. Då alla Hemuler är väldigt förtjusta i att vara ute 
så kom frågan vi längtat efter ;) - Kan vi äta mellis ute? Och självklart ordnar köket så vi fick äta 
risgrynsgröten ute på övre gården, tack köket! 

Fredagen avslutades med ännu fler blöta experiment på midsommarängen och efter vilan var det allt från 
disco till bygga tåg med alla stolar. Vi tackar ödmjukast för att vi får äran att låna era barn under dagarna.  

Kapprumsbiblioteket har uppdaterats denna fredag så nu är det bara låna, läsa och byta bok så ofta ni vill, 
glöm inte skriva upp i pärmen.  

Nu  omfamnar vi en ny termin, Nu kör vi ! 

Trevligt vinterlov 
önskar Ingela Nellie och Anna-Karin  
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

http://UR.se
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