
Välkomna till förskolan! 
Oj så skoj att nu nästan alla Hemuler varit på plats i veckan, vi håller 
tummarna för att alla frisknar till och vi alla är på plats vecka 9 i igen. 
Inkommande vecka är det skolans sportlov och verksamheten ser lite 
annorlunda ut då några kompisar är lediga och även pedagoger tar en paus 
under lovet. Ingela och Nellie är lediga men Paula, Sofia, Madde och Jennie 
håller ställningarna hos Hemuler och Filijonkor. I vanliga fall under loven 
brukar vi äta lunch och mellanmål i stora matsalen men denna äter vi alla 
mål i lilla matsalen Viken. 

Som ni läst i loggen på schoolsoft så har veckans fokus Vänskap och vi har 
jobbat extra med värdegrundsövningar och våra kroppars känslor och 
sinnesstämningar. Det har varit många givande och trevliga samtal med alla 
barnen i våra språksamlingar. Vi hoppas även att ni fått lite extra hjälp 
hemma utav ert barn då vi även jobbat med ordet Hjälpsamhet!  

Barnen har precis som vi sagt tidigare om Hemulerna, dom är så sociala och 
har en stor längtan till varandra. I denna ålder börjar baren utbyta nya 
erfarenheter och bli nyfikna på varandra lite mer och några vill även träffas 
på fritiden.                                                                                                                
Vi på förskolan har sagt tidigare år att om ska man följa med en kompis hem 
ordnar man detta dagen innan så inte ni föräldrar ska bli påflugna av 
barnens iver ;) här på förskolan vid dagens slut, detta har fungerat tidigare så 
vi önskar detta även i år. Glöm inte heller att skriva på schoolsoft eller skicka 
ett sms.                                                                                                                    
Hur gör man då för att få kontakt med någon kompis? På schoolsoft har ni 
vårdnadshavare tillgång till alla familjers telefonnummer om man godkänt 
detta på sin ”flik” på kontaktuppgifterna.  
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8-9 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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:                            
5/4                       
10/5



 

Trevligt helg  
önskar vi er alla! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8-9

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)

Förskolan föräldramöte 15 Mars

Nu börjar vi närma oss Mars månad och vi vill att ni noterar :

Onsdagen den 15 Mars för föräldramöte, mer information kommer i 
nästkommande veckobrev den 3 Mars



OBS!!!!!  

Veckoschemat gäller för vecka 9 

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

Utevistelse/
Innevistelse

Utevistelse/
Innevistelse

Utevistelse/
Innevistelse

Utevistelse/
Innevistelse

Utevistelse/
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

Nellie Semester Nellie Semester Nellie Semester Nellie Semester
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