
Välkomna till förskolan! 
Hej hopp här kommer en dags tidigt veckobrev då jag (Ingela) är frånvarande 
i morgon fredag.  

En början till programering är att vi inleder att skapa mönster, räkna  antal 
och former. I veckan har vi bland annat lekt och tränat mönster av olika 
färger, former och antal. Detta var väldigt uppskattat utav barnen som nu 
lägger mönster i olika material både inomhus och utomhus.  

Som ni uppmärksammat så har vi en ny pedagog i modulen och det är Alice, 
välkommen Alice! Hon kommer att vara i vår modul under tiden Anna-Karin 
är sjukskriven samt att Nellie tänkte ta en tur till varmare breddgrader under 
vecka 7 och 8. Linus som ni träffade under höstterminen kommer även att 
stärka upp i modulen Hemuler/Filijonkor.  Vi kommer att göra vissa 
arbetsbyten under kommande dagar/veckor men vi tror inte ni kommer märka 
av det men inom modulen finns vi alla för era barn (Paula, Ingela, Sofia, 
Nellie,  Madde, Alice och Linus) Är det något ni funderar över ta då kontakt 
med Ingela.  

Onsdagens utflykt gick nästan i samma tema som förra veckans bokstavsjakt 
men denna gång letade vi efter bokstaven E som i ekorre, enkel, ek, enorm.. ja 
barnen ljudade fram många ord på Ee. 

Ryggsäcken med frukt, något att dricka och sittunderlag var med som vanligt 
och den intog vi vid och även på kyrktrappan för efterkommande lek i backen 
bredvid kyrkan.  

Under veckan har vi fortsatt med rim och gjort rimramsor, väldigt 
uppskattat.Många utav barnen är väldigt intresserade av bokstäver, siffror 
och olika tecken så vi följer gärna denna nyfikenhet tillsammans med barnen.  
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VECKOBREV 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 6 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

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

Föräldramöte 15 Mars kl 
18.00-19.00 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

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

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt 

Vårens APT 
(Personalens 
arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:    
8/2                         
5/4                       
10/5



Vi hoppas verkligen att ni hemma även får uppleva ert barns trevliga bordsskick med kniv, gaffel och 
samtalston - dom är så duktiga och hanterar detta bättre och bättre för var dag som går.Tack för gott 
samarbete.  

På schoolsoft har vi tidigare gått ut med att ett par barn har haft påhälsning av löss vilket vi då önskar att 
ni ALLA tittar igenom ert barns hår extra samt tar hem mössor, vilopåsar och annat som kan öka 
spridningen för att tvätta under helgerna, tack!  

Nästa veckas onsdag 8/2 har personalen Apt vilket innebär som ni fått informationen i tidigare utskick  
att förskolan stänger denna dag 16.30 

Trevligt helg  
önskar vi er alla! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 6

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Skruttarna: 070 189 81 01 

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

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



MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Promenad till övre gården
Ca: 7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Morgonsamling  

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling    

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Vi går på utflykt 
klockan 09:00 från 

förskolans entré 
OBS! Ta med 

ryggsäck med frukt, 
dryck (sockerfritt) + 
sittunderlag. Extra 

vantar vid blött 
väder

Morgonsamling 

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling  

Uteverksamhet 
Barnens egna val. 

10:30-11:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utelek Uteverksamhet Inneverksamhet Uteverksamhet Inneverksamhet

13:30-14.10 Mellanmål ute/inne Mellanmål ute/inne Mellanmål Mellanmål ute/inne Mellanmål

14.10 Sagostund/
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Sagostund/ 
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Sagostund/
samlingslek

Innevistelse Innevistelse Innevistelse Innevistelse Innevistelse

16:30 Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund

16.45 Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids 

Förskolan går till 
fritids

17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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