
Hej alla vårdnadshavare! 

Det har nog kanske inte undgått er att vi denna vecka har rockat 
sockorna här på förskolan för säkert är ni flera som hört era 
barn sjunga på ”Rocka sockornasången” både en och annan 
gång, den är minst sagt väldigt ”catchy”. Dessutom har många  
av barnen blivit närmast experter på att oerhört snabbt växla 
mellan tecknen för ”rocka” och ”sockorna” medan de sjunger, 
mycket imponerande!                                                            
Veckan har också bl a innehållit ett besök på biblioteket, jakt på 
vårtecken och så har barnen fått måla rörbasen till sina 
trummor som stod näst på tur i vårt instrumentprojekt. Vi 
hoppas kunna färdigställa dessa trummor kommande vecka och 
sedan provspela och kvalitetssäkra alla olika instrument för efter 
det planerar vi att satsa på odling som nästa projekt.    

                    

1

    Veckobrev 
            Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA  13

 

Händelsekalender 

Vårens APT 
(Arbetsplatsträff) då 
förskolan slås ihop 
med fritids kl 16:30:                           
5/4                       
10/5      

Vecka 15: påsklov 

Planeringsdagar 
(förskolan stängd):                                 
12/6 

Röda dagar under 
vårterminen 
(förskolan stängd)    
7/4                        
10/4                       
1/5                        
18/5                       
6/6  



Tyvärr verkar det som om en hel del av våra Knyttar (majoriteten pojkar) har tagit 
några steg tillbaka i sin utveckling då det nästan från ingenstans har blivit väldigt 
mycket fokus på och prat om kiss, bajs, pruttar osv, detta med en hel del tillhörande 
trams inblandat. De kallar varandra bajskorv och andra mindre trevliga epitet och 
daskar till varandra i rumpan. Ni vårdnadshavare får gärna hjälpa oss här och även 
prata hemma med era barn om att det (även om det är på ”skoj”) inte är ok att kalla 
varandra annat än kompisarnas namn, att allas kroppar ska vara fredade zoner och att 
kiss-och-bajs-eran rimligtvis borde vara över vid det här laget.     

Den här veckan slipper ni faktiskt länken till påsklovet då ni alla har fyllt i den 
(guldstjärna!), men ni kommer ännu inte undan länken till föräldraenkäten. Det har 
hittills inkommit ganska få svar så vi skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid att fylla 
i enkäten, era åsikter och tankar om förskolan är väldigt viktiga för oss för att kunna 
utveckla och förbättra vår verksamhet. Så här kommer den:     
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.

Vi tänkte efter denna veckas lyckosamma kombination av sång och tecken försöka lära 
oss ”Lilla Snigel” med TAKK-tecken kommande vecka.   

Vecka 13: 

Veckans tecken/sång: Lilla Snigel                                                                                                                                                                                                          
Veckans bokvärd: Victor 

Trevlig helg!                                                                                                

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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