
Hej alla vårdnadshavare! 
Vilken helomvändning på vädret vi haft denna 
vecka. Vårtecknen gömde sig lite under snö då vi 
gick till naturrutan under onsdagen. Vi har  
ändå tittat, pysslat och sjungit om vide och 
videungar, som är ett typiskt vårtecken.  

Mumintrollen har fortsatt stort intresse för  
bland annat bokstäver just nu. Före mellis har vi 
läst bokstavsböckerna i serien ”Mitt första ABC”. 
En bra övning att få höra ord som börjar på en 
viss bokstav och öva bokstavsljuden. Exempelvis 
”R låter rrrr”, "S låter sssss” osv… Vi har även 
vänt på det hela och hört på vilka ord som slutar 
på en viss bokstav. Man kan även säga tre ord och 
försöka gissa vilket ord som börjat på t.ex. T ”tåg, 
blomma, fat”. Fortfarande på ett leksamt sätt 
introducera bokstäverna och bokstavsljuden för 
barnen. :) 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 11 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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 

1.6 Sommaravslutning 

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



• Nu på måndag 13.03 har förskolan planeringsdag. Detta betyder att förskolan, skolan och fritids 
har stängt under måndagen. 

• Påminner om vistelsetider på SchoolSoft. Ifall det sker ändringar på kort varsel eller inför följande 
dag, skicka även gärna ett sms eller meddelande på SchoolSoft så har vi bättre koll. :) 

• En liten fråga: Det har pratats och berättats en del om yrken bland Mumintrollen. Därför vänder 
jag nu mig till Er vårdnadshavare, ifall någon känner sig villig och ivrig att komma på besök till oss 
Mumintroll och berätta om sitt yrke för barnen? Det skulle handla om en stund vid samlingen. Det 
är jätteroligt och spännande för barnen att få ta del olika yrkesroller och vad man kan jobba som. 
Om någon av Er nappar på idén, så hör av er till t.ex. Mikaela på SchoolSoft. :) 

Viktigt från förra veckans veckobrev:  

• 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  
Länken ska fyllas i oberoende om man är i behov av omsorg eller ej. 

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

Från tidigare veckobrev 

• 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 11

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


Schema vecka 11  
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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