
 

Tack Alfons för denna gång! 
Nu avslutar vi vårt Alfons-tema för denna gång. Den här 
veckan har vi tittat närmare på hur Alfons ser ut; Vad har han 
för form på ansiktet? Hur många ögon, armar och ben har 
han? Ser han glad eller ledsen ut? Hur ser hans skor ut och 
vad har han för frisyr? Med en stor bild av Alfons liggande 
framför sig, fick barnen på ett eget papper avbilda Alfons 
när vi i onsdags var i ateljén. Vi har fått ta del av ännu ett 
experiment och har läst fler Alfons-sagor.

• I tisdags var det alla hjärtans dag och då blev det pyjamasparty med 
discolampa och musik, pyssel, yoga och fiskelyckan provades i 
fiskdammen innan hemgång. Barnen fick även i smågrupper säga snälla 
saker om varandra, vilket vi skrev ner på röda hjärtan som barnen idag 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8 + 9

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

V. 8 Sportlov (förskola och 
fritids är öppet) 

13/3 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt!) 

15/3 Välkommen på 
föräldramöte kl. 18.00 

21/3 Vi uppmärksammar 
världsdagen för Downs 
syndrom ”Rocka sockorna” 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola, 
skola och fritids stängt) 

11/5 Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18/5 Kristi 
himmelsfärdsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

6/6 Nationaldagen 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

9/6 Läsåret avslutas 

12/6 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

V. 27-30 Förskolan håller 
sommarstängt 



får ta med sig hem i form av halsband. Ni som inte varit på plats idag, kommer att få era halsband 
när ni är tillbaka igen:) 

• Under sportlovet kommer vi att frångå vårt ordinarie veckoschema i och med att det både är en del 
barn och pedagoger som är lediga. Vi kommer att samarbeta över avdelningarna och det är viktigt 
att ni som anmält behov av omsorg uppdaterar på Schoolsoft vid förändringar som sjukdom eller 
ledighet, så att vår samordnare vet hur dagarna ser ut och kan göra en bra personalfördelning. De 
som är plats under sportlovet äter som vanligt frukost, lunch och mellis i den lilla matsalen i Viken. 

• De Mymlor som började här på förskolan i augusti 2022 kommer att få en tid för utvecklingssamtal 
under vecka 11 eller 12. Ni kommer att få en folder på ert barns plats i kapphallen under v. 9 med 
frågor som vi vill att ni tar med er till samtalet. Om ni inte har möjlighet att ha samtalen på plats, 
finns det möjlighet att ha det digitalt eller via telefon. Ni som har barn som redan gått ett år på 
Mymlorna kommer att erbjudas tider för samtal senare i vår.  

• Datum då förskolan stänger tidigare under våren är; 5/4 och 10/5. 

• Från och med torsdagens utflykt v. 9 är det återigen ok att skicka med sitt barn något ätbart; en 
frukt eller grönsak, vattenflaska samt sittunderlag. 

Observera att veckobrevet gäller för vecka 8 + 9, medan schemat endast gäller för v. 9! 

• Veckans tecken: Kompis, Snäll 

• Veckans ramsa: Masken kryper i sitt land 

• Veckans bok: fortsätter vi med v. 9 igen. Vi ser fram emot nästa boktips! :)

Trevlig helg! 
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

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

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



Malin, Josephine, Lisen & Tuva
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