
Hej allesammans, 
Veckan har gått i en rasande fart… fylld med en massa skoj och 
lärande!! Vi startade veckan med att samla skräp och vi 
kommer återanvända en del av skräpet för att skapa 
skräpkonst. Därefter så kommer vi fota och skicka in vårt bidrag 
vara med och tävla om en alldeles egen monstersoptunna!  

I veckan rockade vi sockorna och vi har inte bara haft olika 
strumpor utan också arbetat med ”olikheter” utifrån boken 
”Kramdalen 2”, som ska bidra till att öka förståelsen för andra , 
även för de som är födda med särskilda behov eller har andra 
förutsättningar. Sagan visar att alla är unika och har olika 
värdefulla egenskaper och efter sagan fick barnen reflektera 
kring olika frågor utifrån ett diskussionsunderlag, b la ”varför 
ska man inte döma någon i förhand”, ”vad betyder empati”, 
”varför är det bra att samarbeta” och ”hur ska man behandla 
andra ??  

I vårt arbete med ”språk”, så har vi lekt en språklek då barnen 
har fått öva på att lyssna på korta och långa ord.  

Vi vill ännu en gång rikta ett stort tack till er alla föräldrar som 
bidrar till öka barnens förståelse för olika yrken genom att ni 
ger dem inblickar och delar med er, tusen tack!! 

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 13

 
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!  

Vänligen fyll i länken 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 13: 

• Måndagspromenad- vi går ut och samlar mera skräp till vår skräpkonst, i samarbete 
med ”Håll Sverige rent”.  

• TISDAGENS-UTFLYKT- , nästa vecka går vi iväg till Blåbärsskogen. Matsäck i vanlig 
ordning- frukt/ grönsak eller liten smörgås, dryck/ vattenflaska.  

• VECKANS BOK- Nästa vecka är det Filippa och Dominik. 

Vänligen, //Anna, Patricia, Elin och Ida  

68GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 13

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

Ni fram till den 3 april på sig att besvara enkäten.

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8


Veckoschema v13 
Se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 13

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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