
 Hej alla vårdnadshavare! 

Denna vecka har vi fortsatt att prata om jorden 
och att värna om den. Vi har pysslat våra 
jordklot, kollat på jorden och rymden. 

Nästa vecka blir en kort vecka på fyra dagar då det 
är långfredag 7.4. Det blir en vecka fylld med massa 
påskaktiviteter!  

• Vi kommer att fira påsk med Hattifnattarna under onsdagen 5.4. 
Under denna dag får man om man vill klä sig i temat ”påsk”. Vi 
kommer t.ex. att erbjuda olika stationer med påskrelaterat tema samt 
gå en tipsrunda tillsammans med Hattifnattarna. 

  
• Förskolan har arbetsplatsträff på onsdag 5.4. Sammanslagning med 

fritids sker vid 16.30.  

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 14

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

1.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

18.5 Röd dag - förskolan 
stängd 

1.6  Förskolans 
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



• CHICKEN RACE torsdag 6.4. Detta betyder att det är ingen utflykt nu på torsdag 6.4. 
Uppvärmning kl. 10.55. Vi springer runt Campus och tillbaka. Man får gärna vara klädd i något gult. 
Mera info finns i bifogat dokument på SchoolSoft.  

• Vilopåse och gosedjur. Vi har under de senaste veckorna haft flera gosedjur på vift. Vi har 
tillsammans med Mumintrollen pratat om att det är endast ett gosedjur med till Campus och att 
gosedjuret ska förvaras i vilopåsen om det inte är vila. Vi har även pratat om varför man inte ska ha 
leksaker eller flera gosedjur med till förskolan, eftersom de lätt kan försvinna/tappas bort. Ta gärna 
en extra koll att vilopåsen innehåller en liten filt/en liten kudde/ ett litet gosedjur. 

• Önskemål vid magsjuka. Just nu har det cirkulerat en del magsjuka på förskolan. Ett önskemål 
från förskolans sida är att hålla syskon hemma, om möjligt, ifall något annat syskon insjuknat i 
magsjuka. Detta för att förhindra smittspridningen bland såväl barn som personal. Tack för Ert 
samarbete och förståelse! 

• Vi vill ännu ta och påminna om att fylla i vårdnadshavarenkäten ifall Ni ännu ej gjort det!  
Deadline är 3.4.2023. Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: https://forms.gle/
E9HQ5cG2ZthBMYDA8    Tack på förhand!  
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Från tidigare veckobrev 

• I takt med att vi hänger upp nya alster, så läggs de gamla i barnens låda i samlingsrummet. Vid 
hämtning/lämning av barnet får man gärna ta en titt i lådan för att ta hem alster som vi skapat.  

• Matsäcken under våra utflykter kan vara en frukt ELLER någon grönsak ELLER en liten 
macka och en dryck/vattenflaska. Matsäcken motsvarar vår fruktstund som vi brukar ha 
under samlingen. 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. :) 

• 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: 10.5  

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

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)



Schema vecka 14  
Finns på SchoolSoft 
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