
Hej alla vårdnadshavare! 

Kolla in våra soldyrkare på bilden ovan som passade på att fylla 
på med D-vitamin när tillfället infann sig tidigare i veckan! 

Annars var veckans stora händelse utan tvekan tisdagens firande 
av ”Alla Hjärtans Dag” som ni kunde läsa om i tidigare inlägg på 
Schoolsoft. Vi har också varit i Hjorthagen som ju har blivit vårt 
stamställe nu under vintern på onsdagsutflykten. Det är 
onekligen mysigt när termosar med varm choklad ställs upp på 
borden och frukt och grönsaker fiskas upp ur ryggsäckarna, 
vilken ynnest att få sitta och äta sin matsäck i sådana 
omgivningar! Igår torsdag hade vi innegrupp och då satte vi upp 
lappar med barnens namn där de bor på kartor som vi satt upp 
på väggen. Ekviken med omnejd var inte helt oväntat 
överrepresenterat bland Knyttarna. Idag fredag gick vi på en 
spontan utflykt och tränade innan dess på demokratins grunder: 
barnen fick komma med förslag på utflyktsmål (tyvärr var ett 
barns förslag på att vi skulle ta hans flygplan hem till honom 
inte genomförbart just idag) och sedan fick de rösta. Så idag 
styrde vi kosan mot den plats vi kallar ”Hopplekparken”. Inte 
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Händelsekalender 

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  



mår man direkt dåligt av dessa omgivningar heller:   

Nu har alla barn som började på Gripsholms förskola hösten 2022 fått en inbjudan till 
utvecklingssamtal på barnets plats i kapphallen. Om ni ej har möjlighet att komma till 
samtal på plats här på förskolan så finns alternativ att istället ha samtal via länk eller 
per telefon, hojta bara till i förväg hur ni vill ha det så vi hinner förbereda.  

Som vi nämnt tidigare så är ni hjärtligt välkomna på föräldramöte onsdagen den 15 
mars kl 18. Vi kommer att hålla till inne hos oss på Knyttarna och vi ser gärna att ni 
meddelar oss i förväg om ni har möjlighet att närvara eller ej. Säg gärna till oss eller 
skriv ännu hellre en notis på Schoolsoft om ni planerar att komma eller inte så vet vi 
hur många vi ska räkna med.   

Nästa vecka är det sportlov för skolan och även en hel del förskolebarn och pedagoger 
är lediga. Vi samarbetar över avdelningarna för att få bra personaltäckning på hela 
förskolan och därför är det lika viktigt som alltid att ni som anmält behov av omsorg 
uppdaterar på Schoolsoft vid förändringar som t ex sjukdom eller ledighet så att vår 
samordnare vet hur dagarna ser ut och kan göra en bra personalfördelning. Tack för er 
hjälp! 

OBSERVERA ATT SCHEMAT NEDAN GÄLLER FÖR VECKA 9, nästa veckobrev 
gällande vecka 10 kommer således i slutet av vecka 9.                                                                                                      

Vecka 9: 

Veckans tecken: Törstig, hungrig                                                                                                     
Veckans ramsa: Rimramsa                                                                                      
Veckans bokvärd: Arvid 

Trevlig helg allihop och ett skönt sportlov önskar vi er som är lediga. Vi andra ses på 
måndag!                                                                                               
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