
Välkomna till förskolan! 
Här kommer ett kort men informativt brev ;) 

Veckorna går med rasande fart och i nästa vecka kliver i in i  vecka 12 och 
vårtecken börjar dyka upp lite var stans i vår närmiljö. Vi har denna vecka 
träffat på små knoppar på träden, småfåglar som letar efter något att bygga 
bo utav samt att vi på utflykten i torsdags fick rejält med sol på våra kinder.  

Inkommande vecka kommer vi uppmärksamma världsdagen för Downs 
syndrom genom att ”Rocka Sockorna” tisdagen den 21:a mars. Genom att ta 
på sig olika strumpor den dagen är man med och uppmärksammar människor 
med Downs syndrom och slå ett slag för alla människors lika värde och 
rättigheter. Personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 
21, därför har 21/3 valts till World Down Syndrome Day (WDSD). Så med 
det sagt så är alla barn och vuxna hjärtligt välkomna att ta på sig olika 
sockor denna dag, tack! 

Vi vill i detta brev även tacka för ett fint möte i onsdagskväll där vi gick 
igenom en dag på förskolan kopplat till vår läroplan samt vad vi gör i vår 
undervisning på förskolan. Det var väldigt roligt att få feedback på vårt 
arbete tillsammans med era barn, stort tack!  

Nu när en punkten föräldramöte är borta ur kalendern ska vi nu ta ett grepp 
om utvecklingssamtalen. Jag kommer sända ut tid och datum så hoppas vi att 
vi skall fungera för er.  

Även en viktig punkt för förskolans, skolans, kökets och städs planering är 
påsklovslänken som ska vara ifyll senast söndag denna vecka. Tack för ert 
samarbete ! Här kommer länken på nytt: https://forms.gle/
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VECKOBREV 
Hemulerna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 12 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

Föräldramöte 15 Mars kl 
18.00-19.00 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt 

Vårens APT 
(Personalens 
arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:                            
5/4                       
10/5

https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA


yC3Gr2uxaLj1WvTHA  

Nästa påminnelse för förskolans utveckling är vårdnadshavarenkäten länk kommer här: https://
forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8     

Trevlig helg önskar vi er alla! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 12

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Skruttarna: 070 189 81 01 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

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


Från tider veckobrev: 

• Barnen har precis som vi sagt tidigare om Hemulerna, dom är så sociala och har en stor längtan till 
varandra. I denna ålder börjar baren utbyta nya erfarenheter och bli nyfikna på varandra lite mer och 
några vill även träffas på fritiden.                                                                                                                Vi på 
förskolan har sagt tidigare år att om ska man följa med en kompis hem ordnar man detta dagen innan så 
inte ni föräldrar ska bli påflugna av barnens iver ;) här på förskolan vid dagens slut, detta har fungerat 
tidigare så vi önskar detta även i år. Glöm inte heller att skriva på schoolsoft eller skicka ett sms.                                                                                                                    
Hur gör man då för att få kontakt med någon kompis? På schoolsoft har ni vårdnadshavare tillgång till 
alla familjers telefonnummer om man godkänt detta på sin ”flik” på kontaktuppgifterna.  

• Tips på kläder på barnets plats i kapphallen: Galonkläder, skalkläder, en varm tröja, varma byxor vid 
kallare dagar att ta på under skalbyxorna, en varm mössa men oxå en tunnare mössa. Varma vantar, 
tunnare vantar samt galonvantar för blöta dagar och sist men ack så viktigt då vårsolen är stark 
solskyddsfaktor.  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Promenad till övre gården
Ca: 7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Morgonsamling 

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling    

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Vi går på utflykt 
klockan 09:00 från 

förskolans entré 
OBS! Ta med 

ryggsäck med frukt, 
dryck (sockerfritt) + 

sittunderlag. 

Morgonsamling 

Inneverksamhet 
Estetik, matematik 

och språk 

Morgonsamling  

Uteverksamhet 
Barnens egna val. 

10:30-11:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Uteverksamhet Uteverksamhet Inneverksamhet Uteverksamhet Inneverksamhet

13.45 Mellanmål ute/inne Mellanmål ute/inne Mellanmål Vi går iväg i vår Mellanmål

14.10 Påklädning för 
utevistelse

Påklädning för 
utevistelse Påklädning för utevistelse närmiljö. Tillbaka 

Påklädning för 
utevistelse

14.30 Rörelse på nedre 
gården

Rörelse på nedre 
gården

Rörelse på nedre 
gården På förskolan kl 15.00

Rörelse på nedre 
gården

16:30 Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund Fruktstund

16.45 Förskolan går till 
fritids 

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids

Förskolan går till 
fritids 

Förskolan går till 
fritids

17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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