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En månad har nu gått sedan uppstart av läsåret 2019-2020, det går fort när man har roligt! Vi har 
dock fått känna på en hel del baciller och uppmanar alla att visa hänsyn och respekt genom att 
stanna hemma tills ert barn är friskt nog att orka med verksamheten på förskolan. Tips! Pröva gärna 
på att vara ute en dag med aktivitet för att se om barnet eventuellt orkar en dag på förskolan. Om 
ni anländer med ert barn till förskolans frukoststund, vänligen tvätta händerna (med tvål!) innan ni 
kommer till matsalen och byt gärna barnets kläder varje dag för att minska smittspridning. 

Påminnelse vid återgång till förskolan, ring/sms:a dagen innan (senast klockan 13:00) så att vi, med 
tanke på era barn och på förskolans verksamhet, kan planera och strukturera personal på bästa sätt.  
I dessa tider blir även vi i personalen samt våra vikarier sjuka och det underlättar betydligt om vi 
dagen innan vet hur många barn som kommer vara på plats följande dag, tack för förståelsen! 

Som vi berättade i förra veckobrevet fortsätter vi att lägga 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. Vi ser också att många 
barn börjar knyta nya kontakter och vi börjar allt mer kunna skönja era barns intressen.  

Ytterligare en påminnelse i barnens vardag och våra rutiner på förskolan önskar vi att ni tar med en 
kudde och filt till vilostunden. 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 men även under dagen behöver kroppen och hjärnan vila och 
återhämta sig 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. 

OBS! Första föräldramötet kommer äga rum den 10 september 2019 och vi önskar att 
alla barn har minst en vårdnadshavare representerad på mötet. Vi kommer gå igenom 
SchoolSoft samt delge er ett ”praktiskt informationspaket” men även berätta om vår 
verksamhet. Ytterligare information kommer men pricka gärna in datumet redan nu i 
era kalendrar! 



OBS! Förra fredagen (23 augusti 2019) på eftermiddagen var vi tvungna att utrymma förskolan på 
grund av brandlarm. Helt i enlighet med utrymningsplanen gick vi i samlad trupp till Apotekar-
ängen och inväntade vidare direktiv. Efter klartecken från brandkåren återvände vi till förskolans 
gård och konstaterade att era barn hade skött sig exemplariskt, trots regn och fredagströtthet! Det 
som hade utlöst brandlarmet visade sig vara en av hissarna som användes i skolans lokaler… Ingen 
större skada skedd med andra ord och era barn samt vi i personalen blev en erfarenhet rikare! 

Nästa vecka kommer vi i ”små” grupper gå till Hjorthagen. Hjorthagen är en bra plats att träna sig  
på att vara i naturen. Ni får gärna prata med ert barn där hemma att det är viktigt att gå med sin 
”gåkompis” och inte avvika från ledet förrän någon vuxen meddelar att man får göra det. Man får 
inte heller springa iväg eller gå långt ifrån en vuxen - principen är att man alltid ska kunna se en 
vuxen! Barnen behöver inte ha någon ryggsäck eller liknande nu i början. 

I veckoschemat för nästa vecka framkommer det att Hjorthagen finns med som programpunkt varje 
dag måndag till torsdag. I praktiken innebär det att alla barn, någon av dessa dagar, kommer 
erbjudas möjligheten att gå till Hjorthagen. Vi kommer med andra ord inte gå med samtliga barn 
under alla fyra dagar! Vem som går vilken dag bestäms utifrån era barns vårdtider, eftersom vi 
gärna ser att ALLA barn ska få möjligheten att bekanta sig med vårt utflyktsupplägg i mindre grupp 
denna första gång. 

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! Kom även ihåg att ta med en namnmärkt vatten-
flaska och gärna en keps/solhatt till ert barn - är solen framme blir det oundvikligen varmt. 

Mymlornas veckoschema 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Fruksot Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Hjorthagen Hjorthagen Hjorthagen Hjorthagen Samling

Samling Samling Samling Samling 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



VIKTIG information till alla som rör sig på förskolan! På grund av nöt- och äggallergier hos 
några barn på förskolan uppmanar vi er alla att vara extra noggranna med hygienen innan ni 
anländer till förskolan. Exempel: om ert barn äter ett kokt ägg till frukost, glömmer att tvätta 
händerna och sedan leker med en leksak på förskolan som barnet med äggallergi sedan vidrör 
så kan denne få en allergisk reaktion - TACK för visad hänsyn!

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. Öva gärna hemma med ert barn för att uppmuntra inlärningen!

Veckans tecken:

Promenera/gå: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04240

Springa: http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01342

Skog: http://teckensprakslexikon.su.se/ord/07308

Trevlig helg! 

Vid frågor: 

Hemulerna: 070 189 81 03 
Mymlorna: 070 189 81 04 
Hattifnattarna: 070 182 11 27  
Mumintrollen: 070 182 11 28  
Öppnings- och stängningstelefon: 070 100 82 37  
(Morris: innan kl. 6:30 + Eftis, efter kl. 17:00) 

OBS! Fredagen den 13 september 2019 är det dags för skolfotografering på Gripsholms 
Förskola. För de som väljer att delta kommer det att tas en gruppbild och enskilt foto av 
barnen. Är man ledig denna dag är man givetvis välkommen in för fotograferingen! 

Hemuler: kl. 9:00-9:50  
Mymlor kl. 9:50-10:40 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04240
http://teckensprakslexikon.su.se/ord/01342
http://teckensprakslexikon.su.se/ord/07308


Påminnelse: 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 finns Eftispersonal tillgänglig.


