
Veckobrev
v. 33-34

Varmt välkommen till oss på Gripsholms förskola! Gripsholms förskola är en förskola belägen i 
Mariefred vid Gripsholms slott. Vår förskola följer den svenska läroplanen men eftersom en del av 
personalen är från Finland så genomsyras verksamheten av finländska influenser. Det handlar först 
och främst om att hitta en bra balans mellan kärlek och gränser, något som kräver ett medvetet och 
envetet förhållningssätt bland alla i personalen dag ut och dag in för att på sikt ge resultat.

På Gripsholms förskola har vi 2 avdelningar med 4-åringar och 2 avdelningar med 5-åringar. Våra 
4-åringar heter Hemuler och Mymlor medan våra 5-åringar är Mumintroll och Hattifnattar. Våra 
avdelningsnamn är  tagna ur  serien Mumin (författare:  Tove Jansson)  för  att  influera  mera  från 
Finland.

Detta första veckobrev kommer per mail, men framöver hittar ni det aktuella veckobrevet under 
respektive  avdelning  på  hemsidan:  https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-forskola/.  All 
allmän  information,  såsom skolans  profil,  läsårstider,  försäkringsblanketter  med  mera,  hittar  ni 
istället på skolans hemsida https://gripsholmsskolan.se/start/.  Hemsidan läses bäst via dator eller 
pekplatta, eftersom  sidan inte är mobilanpassad för samtliga operativsystem. Det kan se helt ok ut 
vid första anblicken, men det har visat sig att sidan inte alltid uppdateras som den ska!

Under följande två veckor kommer fokus ligga på att  barnen lär  sig förskolans dagsrutiner  (se 
närmare hur en dag kan se ut på förskolans hemsida), samt att bekanta sig med förskolans inomhus- 
och utomhusmiljö. Vi kommer även lägga energi på att barnen ska lära känna varandra och oss i 
personalen. Allt detta för att skapa en trygg grund som vi sedan kan bygga vidare på.

På Gripsholms förskola tillbringar vi mycket tid utomhus. Det innebär att ert barn behöver kläder 
efter väder. Vi lever enligt mottot: ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”.

Detta önskar vi att ert barn har med:

- extra kläder anpassade efter årstid (bland annat 2 tröjor, 2 par byxor, 2 par trosor/kalsonger, 2 par 
strumpor, en tjocktröja)

- en vattenflaska (det är på föräldrarnas ansvar att hålla flaskan ren)

- kudde,  täcke/filt,  eventuellt  gosedjur  (bör  få  plats  i  kapphallen i  barnets  genomskinliga låda 
tillsammans med barnets extra kläder)

OBS!  För  att  undvika  eventuella  missförstånd  1)  kom  ihåg  att  märka,  gärna  med  för-  och 
efternamn, barnets samtliga tillhörigheter! (tips: namnlappar.se).  Och 2) barnens egna leksaker 
stannar hemma. Tack för förståelsen!

https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-forskola/
https://gripsholmsskolan.se/start/
http://namnlappar.se


Några praktiska saker:

- Sjukanmälan görs innan klockan 08:00 till avdelningstelefonen (antingen via samtal eller per 
sms)  och  sedan  bör  ni  meddela  oss  senast  klockan  13:00  dagen  innan  ert  barn  är  redo  att 
återvända till förskolan. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnet kommer tillbaka och 
vid magsjuka ska barnen vara symtomfria i 48 timmar innan de återvänder till  förskolan. Vi 
önskar att ni respekterar detta eftersom det berör andra barn, andra föräldrar och personalen.

- På sikt kommer förskolan att använda matsalen som finns i Viken-huset, alltså i den byggnad 
som förskolans utrymmen är belägna i i nuläget. Matsalen renoveras som bäst och därför äter vi 
tillsvidare våra måltider i skolans matsal. På grund av pågående byggnation av skolans innergård 
innebär det en liten promenad för förskolans del och vi går in i matsalen via en dörr på baksidan 
vid  lastplatsen  vid  köket.  När  innergården  är  färdigställd  blir  ”transportsträckan”  betydligt 
kortare och tiden får utvisa om innergården eller vår egna matsal färdigställs först!

• De barn som äter frukost och de barn som börjar sin dag innan klockan 7:30 avlämnas tills 
vidare i skolans matsal. Frukoststunden inleds klockan 7:00 och avslutas klockan 7:30, så 
barn som är i behov av målet bör anlända mellan klockan 7:00-7:15.

- Från personalens sida önskar vi upprätthålla en öppen dialog med er föräldrar och hoppas på 
vice versa från ert håll. Om det är något ni tänker på, vänligen ta genast kontakt! Vi finns här och 
vill skapa bästa möjliga förutsättningar för ert barn att växa och utvecklas.

- För att främja barnens språkutveckling använder vi målmedvetet bildstöd och tecken som stöd i 
vår dagliga verksamhet. De tecknen som publiceras i fredagens veckobrev kommer användas 
under inkommande vecka.

Veckans tecken:

Jag heter … : https://teckensprakslexikon.su.se/ord/18640

Leka: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01092

Ute: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01180

Inne: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07805

Trevlig helg! 
Vid frågor:  

Hattifnattarna: 070 182 11 27 

Mumintrollen: 070 182 11 28 

Hemulerna: 070 189 81 03

Mymlorna: 070 189 81 04

Eftis: 070 100 82 37

(= stängningstelefon, kl. 17-18)

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/18640
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01092
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01180
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07805

