
Hej allesammans, 
Alltså de här veckorna som kommer och går…. De är 
fantastiska!! Vi får vara med om så mycket skoj och lärande och 
den här veckan var inget undantag. Veckan startade upp i 
vårens tecken och innan snön kom så hann vi med att se en hel 
del vårtecken! Vi kommer fortsätta fylla vår ”vårkalender” 
framöver med allt som går i vårens tecken…. 

Besöket av Cornelia blev en succé och vi är så otroligt 
tacksamma över att ni föräldrar kommer hit och delar med er av 
era kunskaper. Det breddar barnens erfarenhetsvärld och ger 
så många positiva avtryck som de kommer att bära med sig 
resten av livet…!! ❤  

Flerspråkighet stod på agendan och det är något som vi 
kommer att fortsätta att arbeta med. Vi vill stärka och lyfta de barn 
som är två-och flerspråkiga men också visa alla barn vinsten av 
att kunna kommunicera med andra människor på deras språk 
och att lära känna flera kulturer!! Flera barn pratar också 
engelska idag och vi översätter och uppmuntrar dem att lära 
sig ord på flera språk.  

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 11

 
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 

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

Positiv förstärkning- vi kommer att fortsätta arbeta med positiv förstärkning.  Vi 
tycker det är viktigt att barnen lär sig att kunna se och uttrycka varandras goda 
sidor och vi vill fortsätta arbeta aktivt med det. 

Vecka 11: 

• TISDAGENS-UTFLYKT- önskemål från barnen var att gå till kyrkoruinen, så dit bär 
det av på tisdagens utflykt. Matsäck i vanlig ordning- 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- serveras uppe i Ekenhuset (skruttarnas hus) ojämna veckor, och jämna på 
Campus. 

• Avslutar med att påminna er om måndagens planeringsdag, då förskolan är stängd. 
Välkomnar er igen på tisdag nästa vecka!! 

• Boka gärna in 1 juni i er kalender- då har vi sommaravslutning på förskolan!! 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Veckoschema v11  

Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 11

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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