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…och så har två intensiva veckor passerat i rasande fart! Nästan alla nya barn (48 stycken hemuler 
+ mymlor) är nu inskolade och har påbörjat en vardag utan vårdnadshavare i respektive grupp. Nu 
till en början lägger vi stort fokus och mycket energi på att befästa våra vardagsrutiner här på 
förskolan. Vi visualiserar dagens olika moment med bildstöd, så att det vi berättar åt barnen ska få 
en större innebörd. Vi tränar på övergångar mellan de olika momenten och barnen har blivit 
tilldelade en ”egen fröken”, som finns med under dagliga förflyttningssituationer, samt stöder, 
bemöter och bekräftar barnet varje dag. 

Det senaste veckobrevet publicerades på hemsidan under vecka 32 men samtliga vårdnadshavare 
borde även ha fått det per epost. Det har dock uppdagats att alla inte fått det (kom ihåg att även 
kolla skräpkorgen!) och därmed behöver era e-postadresser troligen uppdateras i vårt register. 
Vänligen, meddela Emma (emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se) om ni ej fått det senaste 
veckobrevet per epost. Framöver kommer veckobrevet endast ligga på hemsidan (under respektive 
avdelning) men eftersom det ibland kan komma information även per epost är det bra om era 
uppgifter är korrekta. 

Barnen har nu fått en bestämd plats i någondera av kapphallarna, beroende på om barnen blivit en 
hemul eller en mymla. Grupperna har vi bestämt utifrån det sociala samspel vi har sett under inskol-
ningstiden här på förskolan, men vi har även försökt ta era föräldrars tankar och önskemål i 
beaktande. Det är dock frågan om 48 barn, alla med individuella behov, och vi har försökt skapa två 
konstellationer som vi tror och hoppas kommer vara ändamålsenliga i längden. Trots att det finns 
dessa två gruppindelningar, kommer dock barnen se varandra varje dag under några av dagens 
moment. Vi har även barn som inte känner någon annan sedan tidigare, men vi väljer att se denna 
början på nya verksamhetsåret som en nystart för oss alla! Nu är det med andra ord hög tid att lära 
känna varandra och det är det vi ska jobba med under resterande augusti-månad. 

Som vi nämnde i senaste veckobrev har matsalen i Viken-huset varit under renovering och nu har vi 
äntligen fått ta den i användning! Det innebär att samtliga måltider som äger rum under ert barns 
förskoledag hädanefter kommer att ätas i vår egna matsal. Som med allt nytt kommer det en tid 
framöver vara en prova-på-period för oss alla, vi måste helt enkelt testa oss fram för att se vad som 
fungerar bäst för era barn och för oss i personalen gällande rutinerna i den nya matsalen.  

Dagens samhälle har utvecklats till ett ”informationssamhälle”, där vi ständigt omringas av en 
mängd intryck samt olika möjligheter till aktivering. Sömn är vår viktigaste källa till återhämtning 

mailto:emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se


men även under dagen behöver kroppen och hjärnan vila och återhämtning för att bearbeta dagens 
intryck. På förskolan omges ert barn dagligen av många vuxna och barn under flera olika aktiviter, 
därav har vi en vilostund. För att skapa en lugn och trygg stund önskar vi att ert barn har en egen 
kunde + filt/täcke (+ gosedjur) tillgängligt här på förskolan. 

Öppningen sker varje dag klocka 06:00 i ”nya” matsalen i Viken-huset. När ni anländer med ert 
barn är ni välkomna in genom någondera av förskolans ytterdörrar. Vänligen, häng barnens 
tillhörigheter i respektive kapphall, tvätta händerna och kom sedan till Morris-Maria i matsalen. 
Förskolans ordinarie personal börjar klockan 06:30. Stängningen äger rum klockan 17:00 och fram 
till det finns förskolans ordinarie personal på plats. Är man i behov av vård efter klockan 17:00 
kontaktar man Emma och då kommer Eftispersonal finnas tillgänglig. 

Som ni kan avläsa i schemat här nedan börjar dagarna på förskolan (efter frukost) med utevistelse. 
Det innebär i praktiken att när ni lämnar ert barn för en ny spännande och lärorik dag ser vi gärna 
att barnet är påklätt och redo för utevistelse! Som vi nämnde i föregåenden veckobrev tillbringar vi 
mycket tid utomhus och i våra ögon finns det inget dåligt väder så länge som kläderna är anpassade 
efter dagens väderlek. Kom även ihåg att ta med en namnmärkt vattenflaska och gärna en keps/
solhatt till ert barn, för när solen är framme blir det oundvikligen varmt på vår gård!  

Mymlornas veckoschema 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Fruksot Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Skapande, ute Skapande, ute Samling Samling Samling

Samling Samling Skapande, inne Skapande, inne Gemensam lek

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse



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. Under veckan som kommer repeterar vi senaste veckornas tecken, så att även 
de ny-inskolade barnen får ta del av dem!

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 (= Morris + eftis, innan 06:30 + kl. 17-18)
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