
Hej alla vårdnadshavare!  
 
Ännu en vecka har passerat. Denna vecka har 
vi igen fått höra på två Mumintrolls 
favoritböcker. Så roligt att ta del av alla 
kompisars favoritböcker. Alltid en lika fin 
högläsningsstund! Vi har även högläst ”Vem 
ser Dim” och därefter ritat och återberättat 
det man ritat från berättelsen. Onsdagen gick 
vi till slottet för att spana efter olika former. 
Skickliga formspanare det f inns hos 
Mumintrollen!  

Nu på tisdag är det ”Alla hjärtans dag”. Vi 
kommer därför att köra lite vänskapstema 
under hela nästa vecka.  

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

15.02 Föräldramöte 
Campus kl 18.00 

14.02 Alla hjärtans dag - 
pyjamasparty 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är öppet) 

1.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

18.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt



• Denna vecka har vi kört igång med vårens utvecklingssamtal. För Er som inte har bokat finns några 
tider kvar att boka på SchoolSoft. Klicka på aktuellt —> bokningar. Några nya tider kommer efter 
sportlovet.  

• Tisdag 14.02 är det ”Alla hjärtans dag”. Vi kommer att ha pyjamasparty uppe på Campus 
tillsammans med Hattifnattarna. Denna dag får man komma klädd i exempelvis pyjamas, 
morgonrock eller mjukiskläder. Det är naturligtvis frivilligt! 

 

Från tidigare veckobrev 

• För Er kännedom kommer vi fr.o.m v. 6 ändra tiden då vi börjar gå ner till fritids. Den nya tiden är 
16.45. 

• Fr.o.m vecka 4 kommer vi att börja med veckans bok. Två Mumintroll kommer att få ta med sin 
favoritbok hemifrån. Boken ska gå att högläsa för hela gruppen och ta cirka 10-15 min. (Inte  t.ex. 
tidning, faktabok). På SchoolSoft hittas även en nyhet med mera information (nyhet uppladdad av 
Anna Odelvall).  

• Förskolan sammanslår med skolans Fritidsverksamhet under samtliga eftermiddagar. Denna 
sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har förskolan APT 
(arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. Under 
vårterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 5.4, 10.5  

Vi önskar Er alla en trevlig helg!       
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7

Hjärtligt välkomna på vårens föräldramöte! 
15.02.2023 

Klockan 18.00 
Vi kommer att vara i samma utrymme som i höstas, dvs 

förskoleklassens utrymme på Campus. 



Schema vecka 7  
Finns på schoolsoft 

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03  

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Eftis: efter kl. 17:00)
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