
Välkomna till förskolan! 

Då har första ”riktiga” veckan startat och oj den blev lite annorlunda då 
några kompisar drabbats av både magsjuka och förkylningbaciller. I dessa 
tider drabbas trot eller ej men även vi personal och vikarier ;) så vi ber er 
ödmjukaste att meddela senast kl 13.00 dagen innan återgång så vi kan 
sammanställa allt från personaltäthet till matlagning åt våra barn, tack!  

Vi har trots bortfall försökt att göra vårt schema som stod och det har säkert 
pratats en hel del hemma om barr och pinne och hur vi ska göra för att hålla 
naturen grön och fin. En hållbar utveckling är inte bara att sortera saker och 
ting utan även ett stort fokus på hållbara relationer för barnens utveckling - 
allt hänger ihop :)!  

Ännu ett led i vår hållbara utveckling är att minska matsvinnet, detta ser ni 
på bilden överst i veckobrevet. Barnen själva lägger upp så mycket som dem 
tror dem orkar äta och därefter lägger dom på mer om dom önskar.          
Ännu en önskan ifrån oss pedagoger och ett steg i sin självständighet är att 
kunna behärska kniv och gaffel - träning ger färdighet = stolthet! 

Hemulerna har en väldigt fin gemenskap och en stor empati för sina vänner 
på hela förskolan och detta är ett arbete som pågår hela barnens vistelsetid 
och vi upplever verkligen att vi ser resultat av envetet förhållningssätt hur man 
är en bra vän, stort tack till er vårdnadshavare som hjälper oss att skapa 
denna goda gruppdynamik. 

Då vi saknat Anna-Karin under en tid så kan vi tyvärr meddela att hon även 
är borta nästkommande vecka, lösning är under arbete. Med det sagt så har vi 
ej kunnat/haft tid med några verksamhetsinlägg tyvärr men vi hoppas kunna 
och vi har valt att nu följa med på dessa fyra avsnitt i Januari så tisdagens 
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 4 

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



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.  

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.  

 

Trevligt vinterlov 
önskar Ingela Nellie och Anna-Karin  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 4

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Skruttarna: 070 189 81 01 

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

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

Vi närmar oss ett sportlov vecka 8 och inför det önskar vi att ALLA oavsett 
vistelsebehov meddelar hur ert barn vistas denna vecka. Fyll i följande 
länk så fort ni kan, dock senast den 31 Januari för att personal och kök 
ska kunna beräkna inköp av mat samt personalbehov.  

Länk: https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86 

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Promenad till övre gården
Ca: 7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Morgonsamling  

Inneverksamhet

Morgonsamling    

Inneverksamhet

Vi går på utflykt 
klockan 09:00 från 

förskolans entré 
OBS! Ta med 

ryggsäck med frukt, 
dryck (sockerfritt) + 
sittunderlag. Extra 

vantar vid blött 
väder

Morgonsamling 

Inneverksamhet

Morgonsamling  

Uteverksamhet

10:30-11:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utelek Uteverksamhet Inneverksamhet Uteverksamhet Inneverksamhet

13:30-14.10 Mellanmål ute/inne Mellanmål ute/inne Mellanmål Mellanmål ute/inne Mellanmål

14.10 Sagostund/
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Sagostund/ 
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Innevistelse Innevistelse Innevistelse Innevistelse Innevistelse

16:30 Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund

16.45 Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids 

Förskolan går till 
fritids

17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger

Ingela sjuk/semester
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