
Våren… välkommen!! 
Marsmånad och vi har nu börjat samtala med barnen 
om våren. På samlingen fick barnen fundera över vad 
som händer i naturen när det blir vår och vi kan se att 
de besitter mycket kunskaper om årstiden : ”Myrorna 
vaknar, bina suger nektar, insekterna vaknar, gräset 
börjar växa, solen gör så att blommorna börjar växa och 
gräset börjar tina, solen smälter snön så att det blir 
vattenpölar, det kommer blad på träden, grodorna 
lägger ägg, flyttfåglarna kommer tillbaka, fågeläggen 
kläcks, igelkotten kommer fram, björnarna vaknar”… ja 
ni hör ju själva! Vilken underbar tid vi har framför oss :) 
Som en del av vår undervisning kommer vi b la leta 
efter vårtecken- då vi tittar efter vilka flyttfåglar som 
kommer tillbaka , vilka vårblommor vi kan se, samt vilka 
insekter som vaknar till liv! 

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 

-händelsekalender:  
09.01.2023 = 

Vårterminen börjar  

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  

v 27-30 = Förskolan 
har sommarstängt  



Vänligen notera: 

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

Påsklov- 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 

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

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl. 16.30 den 5/4, och den 
10/5 . 

Utvecklingssamtal- Några få som ännu inte haft samtal, jag kommer erbjuda er en tid 
och sen gör vi ett avslut för för denna gången.  

Barnens alster- För att minimera att ska bli så mycket saker och rörigt ute i hallarna så 
uppmuntrar vi barnen att de ska förvara deras alster i deras lådor inne på avdelningen. 
Påminn dem gärna att ta med deras färdiga saker hem när ni går för dagen. 

Positiv förstärkning- vi kommer att arbeta lite mer aktivt med positiv 
förstärkning, då barnen kommer att få i uppdrag att se och uttrycka varandras 
goda sidor. Vi tror att det kan bli bli en bra balans då en del av barnen ibland 
vill påpeka och kritisera varandra - att vi också lyfter det goda vi ser! 

Vecka 10: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- Vi fortsätter våra utflykter till blåbärsskogen. Inkludera gärna 
barnen och packa ner någon frukt/ grönsak eller liten smörgås, dryck/ vattenflaska.  

• VECKANS BOK- Hugo G och Vera ( vi gör ett nytt försök och hoppas att de båda är 
tillbaka nästa vecka ) 

• Mellis- nu börjar mellis serveras uppe i Ekenhuset, så ena veckan äter vi på Campus 
och den andra i Ekenhuset.  

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v10  
Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 10

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 (Fritids: efter kl. 17:00)
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