
Välkomna till förskolan! 
A som i ansvar det har vi tränat på bland annat när vi i onsdags gick på 
vårterminens första utflykt. Ryggsäcken med frukt, något att dricka och 
sittunderlag är perfekt att starta med när man ska träna ansvar, bära sin 
ryggsäck själv, plocka fram det man ska äta och sedan plocka ihop sin 
ryggsäck igen. Denna onsdag satt vi på trappen vid kyrkan vilket gjorde 
uppdraget lite lättare och mer överskådligt så vi ej lämnade kvar något skräp 
i vår närmiljö.  

Under veckan som gått har vi övat rim och gjort rimramsor, väldigt uppskattat 
av barnen.Många utav barnen är väldigt intresserade av bokstäver, siffror och 
olika tecken så vi följer gärna denna nyfikenhet tillsammans med barnen.  

Vi har även denna vecka pratat och läst böcker om vår natur och hur vi vill att 
den ska se ut i framtiden. Framtiden var ett nytt ord för många barn men vi 
tror vi alla fick grepp om ordet efter några lekar, hjälpsamma 
kompisförklaringar osv. Det är roligt att lära sig nya ord men det kan oxå 
vara lite klurigt men med ett rikt ordförråd kommer man lättare kommunicera 
med sina vänner. I och med det sagt så ser vi att ni lånar flitigt ur 
kapphallsbiblioteket, jätteroligt!  

På schoolsoft även denna vecka har det gått ut att ett par barn har haft 
påhälsning av löss vilket vi då önskar att ni ALLA tittar igenom ert barns hår 
extra samt tar hem mössor för att tvätta under helgen, tack! 

Gaffel och kniv ser vi att några utav er har anammat hemma, stort tack! Som 
vi berättade i förra veckor revet är detta ett utav våra avdelningsmål att 
barnet ska kunna lägga upp så mycket mat hen själv orkar äta upp, kunna 
skära sin mat och bre sin smörgås. Barnet blir så otroligt stolt när hen klarar 
denna ”vuxliga” uppgift själv :)      
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5 

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 

Vårens APT 
(Personalens 
arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:    
8/2                         
5/4                       
10/5



Då vi saknat Anna-Karin under en tid så kan vi tyvärr meddela att hon även är sjukskriven i fyra veckor 
framöver och vi önskar henne ett stort krya på sig. 

 

Trevligt vinterlov 
önskar Ingela Nellie och Anna-Karin  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

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 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling    

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

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 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling  

Uteverksamhet 
Barnens egna val. 

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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