
Hej alla vårdnadshavare! 
Vågar man hoppas på att våren snart är i antågande redan så 
här i mitten av februari? Åtminstone värmde solen skönt idag 
när vi var i Lottenlund och lekte under förmiddagen. Mot slutet 
av lekstunden blev det stora samtalsämnet huruvida kossan som 
är placerad borta vid minigolfbanorna hade någon rumpa eller 
ej. Efter att ha undersökt saken närmare så kan vi nu stilla allas 
nyfikenhet med att berätta att jo, kossan har både rumpa och 
svans. Så nu vet vi det och kan sova gott på nätterna, i alla fall 
när det gäller detta ämne! 

Under veckan har barnen fått göra självporträtt och vi har också 
intervjuat de barn som varit på plats. Fotona som vi fått 
skickade till oss från er vårdnadshavare har vi börjat sätta ihop 
till collage och tanken är att barnen så småningom ska få göra 
personliga ”presentationer” om sig själva för varandra. Så, det 
vore väldigt tacksamt om ni som ännu inte hunnit skicka bilder 
till oss har möjlighet att göra det så fort som möjligt så det blir    
”samma-lika”, 3-5 bilder (helst tagna av barnet själv) på för 
barnet betydelsefulla människor, saker, platser… Skicka via SMS 
till Knyttarnas mobil: 070-182 11 28 eller maila 
anna.chevalier@gripsholmsskolan.se Nästa vecka tänkte vi 
fortsätta detta projekt med att märka ut på kartor var alla barn  
bor, det ska bli spännande! Vera har varit denna veckas bokvärd 
och hon hade tagit med en bok om ”Paw Patrol” som vi 
tillsammans har läst på samlingen. Vi har tränat på veckans 
tecken som varit ”GLAD” och ”LEDSEN”, be gärna era barn att 
visa er, de är grymma på att komma ihåg dessa olika tecken! 
Istället för ”Veckans ramsa” har vi kört på ”Veckans sång” som 
sitter som en smäck nu för några i alla fall, melodi från ”Blinka 
lilla stjärna”:   

”Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va! Slåss det gör 
vi inte här, tröstar den som ledsen är. Vi är vänner du och jag, 
kompisar det ska man va!” 

På tisdag är det den 14 februari och Alla Hjärtans Dag! Vi har 
hört att flera barn är så taggade på pyjamasparty så att de 
trodde (eller kanske hoppades på) att det var redan tisdagen 
den här veckan. De har också förhört oss vuxna om det 
verkligen är sant att man t ex kommer få äta lunch iklädd 
PYJAMAS?! Och det ÄR sant! Påminner också om att ta med ett 
extra gosedjur denna dag för de som vill.  
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Händelsekalender 

Alla Hjärtans Dag 
14/2 

Föräldramöte 15/3 kl 
18:00 

Vårens APT 
(Arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:                           
5/4                       
10/5 

Vecka 8: sportlov      
Vecka 15: påsklov 

Planeringsdagar 
(förskolan stängd):      
13/3                            
12/6 

Röda dagar under 
vårterminen 
(förskolan stängd)    
7/4                        
10/4                       
1/5                        
18/5                       
6/6  



Nu är det en ”vanlig” vecka kvar tills det är dags för sportlov då vi frångår vårt 
veckoschema när vi har både barn och pedagoger som är lediga. Under lovet äter vi 
som är på plats både frukost, lunch och mellis som vanligt i vår lilla matsal här i Viken.                                                                                                                   

Vecka 7: 

Veckans tecken: ”Alla hjärtans dag!”                                                                                                     
Veckans ramsa/sång: ”Öga, öra, näsa, mun”                                                                                      
Veckans bokvärd: Arvid 

Trevlig helg!                                                                                                

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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