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• En tillbakablick

• Varför? 

• Vilka andra alternativ fanns?

• Samarbete mellan alla

• Vägen skall ha ett mål

• Vi börjar på för att sedan se lösningar istället för 

problem

• Er hjälp

• Förståelse

HÖSTEN 2019



FÖRÄLDRARÅD

https://gripsholmsskolan.se/foraldrarad/

  

Alla föräldrar med elever på Gripsholms förskola och 
Gripsholmsskolan hör till skolans föräldraråd.  

Föräldrarådet arbetar för att barnen ska må bra och för att 
föräldrarna aktivt ska kunna ta del av förskolans/skolans 

vardag. Målet är en förskola/skola som är öppen mot samhället 
och där föräldrarnas röst hörs.

En förälder per 
avdelning.

Någon 
frivillig? 



SCHOOLSOFT



SMÅGRUPPSVERKSAMHET

Barnen har blivit tilldelade en färggrupp med en ”egen pedagog”. 
Det innebär att vi har tre mindre grupper per avdelning. För att 
underlätta för barnen har vi namngett varje grupp med en färg 
och färggrupperna som finns är:

- ”Gröna gruppen”

- ”Röda gruppen” samt 

- ”Blåa gruppen”

Vi har ledd verksamhet i dessa mindre grupper och under olika 
övergångssituationer går barnen med sin färggrupp samt ”sin 
pedagog”.



HEMSIDAN

1.Information om förskolan & 
hur en dag för era barn 
kan se ut

2.De olika avdelningarna

•Veckobrev

•Kontaktuppgifter till 
förskolan

https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-forskola/

https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-forskola/


SKOLOMRÅDET

Nya 
matsalen

Viken

Gripsholms 
förskola

Södra 
flygeln 

Norra 
flygeln

Apotekarängen

Utevistelse

Campusområdet



TRAFIKFLÖDE

Gripsholms förskola

�
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2017/01/Trafikflode-Gripsholmsskolan-.pdf 



VÄRDEGRUNDSOMRÅDEN

Står för 
tänkande, 
kunskap, 

erfarenhet och 
intellekt

Står för personligt 
engagemang och drivkraft 

men också en medmänsklig och 
empatisk attityd och 

livssyn Står för 
sunda 

levnadsvanor och 
ett positivt 

förhållningssätt 
till omvärlden

Gripsholms förskola vill ge barnen alla möjligheter att utvecklas till 
självständiga, reflekterande individer med social kompetens, väl förberedda 

för livet och senare skolgång. Förmåga till inlevelse, etiska 
ställningstaganden och empati är grundläggande i kommunikation med andra 

människor, något vi alltid jobbar aktivt med.



LÄSÅRSTIDER

FÖRSKOLAN ÄR STÄNGD

Måndag 12 augusti 2019 

Tisdag 13 augusti 2019

Tisdag 7 januari 2020 

Måndag 15 juni 2020

Vecka 28-31 2020

LOVDAGAR

 
Anmälan via länk

Vecka 44 2019 - Höstlov

Vecka 8 2020 - Sportlov

Vecka 16 2020 - Påsklov

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/04/
Lasarstider-2019-2020-ver-100.pdf



PRAKTISK INFORMATION
Kläder

•Extra kläder 
•Namnmärkta kläder
•Kläder efter väder
•Upphittade kläder

Handtvätt

•Efter utevistelse

•Efter toalettbesök

•Innan och efter 
måltid

Vi önskar att Ni 
tvättar händerna 

tillsammans med Ert 
barn om Ni anländer i 
samband med frukostSjukfrånvaro

 
•Sjukanmälan görs innan klockan 08:00 
till avdelningstelefonen (ring/sms:a)

•Meddela oss senast klockan 13:00 dagen 
innan ert barn är redo att återvända 
till förskolan



ÖPPNING/STÄNGNING
• Förskolan öppnar klockan 07:00 MEN behöver man vård innan det 

kontaktar man vikarierande förskolechef Emma Vesterlund. 

• När ni kommer med Ert barn innan 07:30, vänligen, häng barnens 
tillhörigheter i respektive kapphall, tvätta händerna och kom 
sedan till matsalen. 

• Den första ur förskolans personalkår inleder sin arbetsdag klockan 
06:30. Innan det finns Morrispersonal på plats.

•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 
vikarierande förskolechef Emma Vesterlund. Efter klockan 17:00 
finns Eftispersonal tillgänglig.
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