
Hej allesammans, 
I måndags kickade vi igång veckan med planeringsdag då vi    
b la fick möjligheten att träffa Lars-Eric Berg som föreläste om 
sensomotorisk träning. Att medvetet träna våra sinnen och vår 
motorik kan hjälpa de barn som inte genomgått alla 
utvecklingssteg tillräcklig, t ex ”Restreflexer” i hjärnstammen 
eller ett omoget nervsystem. Grundläggande rörelser så som 
att krypa, balansera, rulla osv kan förebygga exempelvis dyslexi 
senare i livet och eftersom vi så gärna vill ge era barn de bästa 
förutsättningarna så är vi nu taggade över att få introducera lite 
olika motoriska övningar som kan stödja deras nervsystem och 
motoriska utveckling!!  

I nuläget övar vi korsrörelser dagligen. På samlingen turas 
barnen om att välja klappramsa till vår samlingssång och ofta 
väljer barnen korsrörelser som hjälper barnen att utveckla 
samverkan mellan höger och vänster hjärnhalva. Rörelser, 
sådana som korsar kroppens mittlinje, hjälper hjärnhalvorna att 
samarbeta!!  

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 12

 
Viktiga datum: 

-händelsekalender:  
09.01.2023 = 

Vårterminen börjar  

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  



OBS!  

Vi ber er vänligen att snarast fylla i länkarna nedan: 

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids kl. 16.30 den 5/4, och den 
10/5 . Boka gärna in 1 juni i er kalender- då har vi sommaravslutning på förskolan!! 

Vecka 12: 

• Måndagspromenad- vi går ut och samlar skräp i samarbete med ”Håll Sverige rent”.  

• 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.  

• Rocka sockor-  På tisdag rockar vi sockorna- Världsdagen för Downs syndrom, då 
uppmärksammar vi likheter/ olikheter och barnen får gärna bära två olika sockor då. 

• VECKANS BOK- Vi kommer läsa böcker från förskolan utifrån fördomar och barns 
olikheter.  

• Earth hour- under veckan uppmärksammar vi Earth hour som är på lördagen den 
25/3.  

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  
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Nu är det dags för årets vårdnadshavare-enkät. 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

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


Veckoschema v12 
Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 12

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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