
Hej allesammans, 
Veckan har gått i en rasande fart och det har blandats friskt 
med både nytta och nöje…!!  

Språkfrämjande undervisning med b la högläsning och samtal 
kring veckans böcker som bjöd på både lite värdegrundsfrågor 
och humor. Vi resonerade kring fördelarna med samarbete- att 
det lönar sig att hjälpas åt istället för att vara girig och bara 
tänka på sig själv. Det spelades memoryspel och ett nytt 
klimatspel, där barnen får lära sig om hur vi ska ta hand om vår 
jord och vi har även skapat och roat oss med påskpyssel!!  

På samlingen ”flätade” vi in alla kompisar i samarbetsleken ”Nu 
ska vi fläta en riktig fläta” , som de klarade galant! 

Önskemål vid magsjuka.  
Eftersom det har cirkulerat en del magsjuka på sistone på 
förskolan så vill vi påminna om att vi från förskolan önskar att ni 
håller syskon hemma om någon i familjen insjuknat i magsjuka. 
Detta för att förhindra smittspridningen bland såväl barn som 
personal.  

Tack för Ert samarbete och förståelse! 

VECKOBREV 
Hattifnattar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 14

 
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!  

Sista chansen… nu på måndag!! Vänligen fyll i länken nedan: 

Förskolan har APT och sammanslagning med fritids. Nu på onsdag den 5/4 kl. 
16.30 samt den 10/5 . 
  
Boka gärna in 1.6 juni i er kalender- då har vi sommaravslutning på förskolan!! 

Vecka 14: 

• Måndagspromenad den 3.4- barnen röstar fram var vi går. 

• TISDAGENS-UTFLYKT den 4.4- Vi gör ett nytt försök med Blåbärsskogen. Matsäck i 
vanlig ordning- frukt/ grönsak eller liten smörgås, dryck/ vattenflaska.  

• Onsdag den 5.4- Påskfirande Vi firar påsken tillsammans med Mumintrollen med 
tipspromenad, äggjakt, ansiktsmålning och påsksånger!! Barnen får gärna vara 
utklädda utifrån temat: ”Påsken”.  

• Torsdagen den 6.4- Chicken-race - Uppvärmningen för Campusbarnen sker på 
konstgräset utanför Norra flygeln kl 10.55. Våra 5-åringar springer upp till Campus, 
rundar gården och kommer tillbaka till mål. Starttiden är kl 11.00. Barnen får 
jättegärna klä sig i något GULT :) 

• Fredagen den 7.4- Långfredag- Förskolan stängd 

• VECKANS BOK- Nästa vecka är det Frans och Clara 

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 

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

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8


Veckoschema v14  
se schoolsoft 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 14

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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