
Hej alla vårdnadshavare! 

  
Denna vecka har vi välkomnat mars, vår första 
vårmånad. Vi har bekantat oss med våra fyra 
årstider och börjat djupdyka i våren. Vi har 
kollat vad som händer med snön när den smälter, 
och diskuterat vårtecken. Samtidigt har vi besökt 
Hjorthagen och bestämt en ”naturruta” som vi 
kommer att besöka med jämna mellanrum för att 
jämföra om vi ser nya vårtecken.  
Våren innebär även växlande väder och kan 
innebära flera ombyten av kläder. Kolla gärna att 
d e t f i n n s e x t r a k l ä d e r i s k å p e t , äve n 
ytterkläderna ifall det är väldigt blött/lerigt ute. 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 10 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

9.3 - Föräldrarådsmöte 

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

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är öppet) 

1.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

18.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

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

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt



• Veckorna rusar förbi och snart är också påsken här. Här nedan följer några hälsningar 
från rektor Annika: 

•  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 

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

• Föräldrarådet träffas torsdagen den 9 mars kl. 19- 20.30. 

Från tidigare veckobrev 

• Förändring kring mellis. Från och med v. 9 kommer mellanmålet att ätas uppe vid Campus eller 
Eken. Detta betyder att vi ena veckan äter på Campus och andra veckan i Eken-huset (lilla huset 
precis bredvid Campus).  

• För Er kännedom kommer vi fr.o.m v. 6 ändra tiden då vi börjar gå ner till fritids. Den nya tiden är 
16.45. 

• Fr.o.m vecka 4 kommer vi att börja med veckans bok. Två Mumintroll kommer att få ta med sin 
favoritbok hemifrån. Boken ska gå att högläsa för hela gruppen och ta cirka 10-15 min. (Inte  t.ex. 
tidning, faktabok). På SchoolSoft hittas även en nyhet med mera information (nyhet uppladdad av 
Anna Odelvall).  

• Förskolan sammanslår med skolans Fritidsverksamhet under samtliga eftermiddagar. Denna 
sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har förskolan APT 
(arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. Under 
vårterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 5.4, 10.5  

Vi önskar Er alla en trevlig helg!       
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 10

https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8


Schema vecka 10  
Finns på Schoolsoft 

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03  

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Eftis: efter kl. 17:00)
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