
Hej alla vårdnadshavare! 

Vi vill börja med att sända ett stort och hjärtligt TACK till er 
vårdnadshavare som närvarade vid onsdagens föräldramöte. Det 
vi tog upp under mötet var dels lite allmän information och dels 
lite grann om förskolans läroplan där vi gav exempel på hur vi 
arbetar mot några av läroplanens strävansmål. För er som inte 
hade möjlighet att komma finns underlaget bifogat i detta 
utskick så ni som önskar kan läsa lite nu i efterhand om det som 
vi pratade om.   

Denna vecka fick ju i alla fall barnen en lite längre helgledighet 
än vanligt då både Gripsholmsskolan och Gripsholms förskola 
hade planeringsdag i måndags. Vi på förskolan fick bl a lyssna 
på en föreläsning kring sensomotorisk träning, hur man kan 
träna och öva upp medfödda reflexer som inte har integrerats 
fullt ut. All motorisk träning är viktig för barns utveckling och 
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lärande och det är aldrig för sent att träna upp reflexernas funktion! 

Annars har vi under veckan arbetat vidare med instrument. Barnen har bla fått prova 
på att spela på strängarna på en gitarr och vi har också lyssnat på hur en regnstav låter. 
Som regn faktiskt…:-) Vi har också tillverkat maraccas i ateljén som pimpades till den 
mildra grad av allehanda paljetter, konfetti och annat. Tilde har varit veckans bokvärd 
och vi har läst hennes bok om Pettson och Findus, ”Rävjakten”. Det fanns en bild längst 
bak i boken på författaren Sven Nordqvist och då fick vi också tillfälle att återigen prata 
om vad en författare respektive en illustratör gör och att just Sven verkar vara en riktig 
fena på både och! De hjälmar som vi efterfrågade i förra veckobrevet fick vi av 
uppenbara väderskäl ingen användning av, men skulle det falla mer snö som lägger sig 
(hoppas inte!) så får ni gärna försöka komma ihåg att ta med hjälm då istället. Kanske 
är chansen till madrassåkning förbi för denna säsong eller kanske inte…  

På tisdag (21/3) nästa vecka infaller den av FN utlysta Världsdagen för Downs 
syndrom, för oss på förskolan mer känd som ”Rocka Sockorna”. Vi hoppas att så många 
som möjligt kommer till förskolan med ”rockade sockor” då vi kommer att 
uppmärksamma denna viktiga dag. Nästa veckas ”Veckans Bok” kommer av denna 
anledning vara ”Adelina och de rockiga sockorna” som vi kommer läsa tillsammans på 
samlingen. Om vi räknade rätt på samlingen i förmiddags så är det sedan bara tre barn 
kvar som ännu inte hunnit vara bokvärdar på Knyttarna och som så klart inom en snar 
framtid kommer bli tilldelade uppdraget.   

På onsdag ska vi gå äntligen få gå till biblioteket och träffa den nya barnbibliotekarien 
Anna och lyssna på några sagor. Vi ska också låna med oss böcker till förskolan och vad 
det verkar så är flera av barnen ute efter dinosaurie- och krokodilböcker att låna med 
sig så vi håller tummarna för att utbudet av böcker i just dessa specifika kategorier är 
dignande på biblioteket just på onsdag. Detta innebär att vår förmiddagsutflykt blir till 
biblioteket nästa vecka så mao är det ingen matsäck ni behöver komma ihåg att packa 
ned i ryggsäcken.     

Här kommer återigen länkarna till påsklovet samt föräldraenkäten:     

Nyss var det sportlov och nu behöver vi veta om Ert barn är i behov av omsorg vecka 15. Vänligen 
fyll i länken: https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
Svara senast 19 mars.

Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: 
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
Svara senast 3 april.

Kom ihåg att påsklovslänken behöver fyllas i av samtliga, även 15- och 20-timmarsbarn 
och även om man planerar ha sina vanliga tider. Tack på förhand!   

Vecka 12: 

Veckans tecken: Rocka sockorna                                                                                                     
Veckans ramsa: Rocka sockornasången                                                                                                       
Veckans bokvärd: ”Adelina och de rockiga sockorna” 

Trevlig helg!                                                                                                

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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