
 

Hurra för att vi alla är olika! 
Den gångna veckan har vi uppmärksammat världsdagen för 
Downs syndrom och rockat sockorna tillsammans. Vi har läst 
sagan ”Adelina och de rockiga sockorna”, sjungit sången 
”Rocka sockorna” och övat göra lite tecken till. Vi har 
färglagt strumpor, några har pärlat sockor och vi har pratat 
om hur bra det är med olikheter. Nästa vecka kommer vi att 
börja påskpyssla, eftersom påsken närmar sig med 
stormsteg! 

• Nästa vecka kommer vi att gå på ett biblioteksbesök på torsdag istället 
för att besöka Hjorthagen. Så ingen matsäck med på torsdag, vi tar 
istället med frukt från förskolan som vi äter i samband med besöket. 

• Tack till alla er som fyllt i vårdnadshavarenkäten! Ni som inte fyllt i, har 
ännu ett tag på er att hinna lämna era åsikter. Fyll gärna i länken 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

30/3 Biblioteksbesök 

7/4-10/4 Påskhelg 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola + 
skola + fritids stängt) 

11/5 Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18/5 Kristi 
himmelsfärdsdag (förskola 
+ skola + fritids stängt) 

19/5 Klämdag (förskola + 
fritids öppet) 

5/6 Klämdag (förskola + 
fritids öppet) 

6/6 Nationaldagen 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

9/6 Läsåret avslutas 

12/6 Planeringsdag 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

V. 27-30 Förskolan har 
sommarstängt 



(senast 3 april) och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8  

• Datum då förskolan lämnar över till fritids redan kl. 16.30 pga personalens APT; 5/4 samt 10/5.  

• På Gripsholms förskola har vi valt att arbeta med värdegrund och förskolans uppdrag genom att ta 
fram olika ”moln-ord” som vi plockar in i verksamheten då och då och diskuterar med barnen och 
uppmuntrar till att använda i kommunikationen mellan varandra och oss pedagoger. Dessa ord är; 
lekro, hänsyn, prathjälp, förlåt, lekfint, demokrati, kompis, trygghet, självständighet, gemenskap, 
lika värde, samarbete, hjälpsamhet, nyfikenhet och jagstark. Denna vecka har vi pratat lite extra om 
ordet ”LEKFINT”. Vad innebär det? Jo, att vi alla hjälps åt att städa och ställa iordning i våra miljöer 
efter lek, dels för att sakerna ska hitta tillbaka till sina platser och vara lätta att hitta nästa gång man 
vill leka och dels för att det ska se trevligt ut för nästa grupp barn som kommer dit. Det här med att 
plocka iordning efter sig är ett led i barnens självständighet och är något vi tränar på både när det 
gäller lekmiljöerna inne och ute samt att hålla ordning på sina tillhörigheter. Var sak på sin plats:) 

• Veckans tecken: Bok, bibliotek 

• Veckans ramsa: ”Ett ägg och en tupp och en höna” 

• Veckans bok: Tack Agnes. M för att vi fick läsa din bok ”Tick-Tack”.

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Tuva
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

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

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

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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