
Hej allesammans, 
I veckan har vi fått möjlighet att fördjupa oss i barnens 
intressen för djur och yrken!! Vi fick en fantastiskt fin stund 
tillsammans med Wilhelms mamma Frida, då barnen fick 
möjlighet att ställa sina frågor och ta del av lite fakta kring 
hur det är att arbeta som veterinär, spännande!!  

Vintervädret drog snabbt förbi… med vi tog vara på tillfället 
som uppstod och styrde om vår planering och använde 
tiden till att ta tillvara på snön! Såå kul att få se hur barnen 
avancerar och utvecklar sina motoriska färdigheter i 
backen!! 

Utvecklingssamtalen har dragit igång och det är så roligt 
och meningsfullt att få stämma av med er kring barnens 
progression, hur nuläget ser ut och hur vi tänker kring den 
tiden som är kvar. Det finns fortfarande möjlighet att boka 
för er som inte gjort det än.  

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
-händelsekalen
der:  

09.01.2023 = 
Vårterminen börjar 

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 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt 



Vi har dramatiserat och barnen har fått öva på att gestalta både genom kroppsspråk 
och med hjälp av ljud. Många av barnen uppskattar det och vi har tänkt att vi skulle 
bygga vidare genom att dramatisera olika roller utifrån en historia. 

Vänligen notera: 

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl. 16.30 den 8/2, 5/4, och den 10/5 . 

Utvecklingssamtal- flera har nu fyllt i tid för utvecklingssamtalen ligger ute på schoolsoft och ni 
går in precis som tidigare via webben för att kunna boka in er.  

Föräldramöte- varmt välkomna den 15 februari kl 18.00. Vi håller till si amma lokaler som sist 
hos förskoleklassen uppe på Campus. Ni kan gå in samma väg som i vanligt.  

Inför nästa vecka: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- ingen utflykt - vi firar ”Alla hjärtansdag”!! 

• Veckans bok - Leah C och Leah T. 

Nu på tisdag- ”Alla Hjärtans dag”, 

Nu på tisdag firar vi Alla hjärtans dag med ett pyjamansparty!! Vi kommer erbjuda 
lite extra festligheter med roligt pyssel och skapande. Om barnen vill så får de 

gärna komma utklädda i pyjamas/ morgonrock! Vi tänkte passa på att använda 
hela vecka till att fördjupa oss lite extra i ”vänskap” då vi fördjupar oss i olika 

aktiviteter kring omtanke och samarbete. 

OBS!! 

Påminner om att promenadtåget är framskjutet fram till kl 16.45 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v7 
Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7

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 (Fritids: efter kl. 17:00)
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