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Hösten är här med kyligare vindar och lägre temperaturer, brr! Vänligen, se över ert barns kläder så 
att de är anpassade för sol, vind och vatten. Mössa och vantar är något som många barn föredrar  - 
glöm dock inte att märka de där små rackars vantarna som lätt försvinner ;) Som vi nämnt tidigare 
försöker vi vara ute oavsett väder, från klockan 07:30 och fram till ca klockan 09:00, samt även alla 
eftermiddagar. Vi har också uppmärksammat att några barns galonkläder är en aning korta i benen 
och då går det inte att dra dem över stövlarna och sätta gummibandet under, så om det bara är 
möjligt - se gärna över storleken på era barns kläder. 

Som vi berättade på föräldramötet kommer vi att ta i bruk SchoolSoft på förskolan och i praktiken 
gör vi detta inkommande måndag 23:e september. Det innebär att vi framöver kommer att ha iPads 
tillgängliga i den dagliga verksamheten och våra papperslistor kommer ”skrotas”. Härefter behöver 
vi med andra ord ej anteckna när ni anländer och när ni går hem med ert barn, jippie! Vikarierande 
förskolechef Emma slipper också att manuellt föra in alla era tider då vi bara med ett enkelt 
knapptryck kan kryssa för hur ni kommer och går mer ert barn. VIKTIGT nu är att alla ni 
vårdnadshavare (som ej redan gjort det…) loggar in på SchoolSoft under helgen. I systemet bör ni 
sedan uppdatera kontaktuppgifterna samt lägga in ert barns vistelsetider här på förskolan. Om ni har 
frågor, ta kontakt med vikarierande förskolechef Emma (emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se.  

Under veckan som gått har vi följt dagsschemat enligt systemet med färggrupperna med våra 
undervisningsstunder: skapande, musik och skogsutflykt. I musiken har Emma och Erika fortsatt 
med olika takter samt introducerat sångpåsen. Under den skapande verksamheten har Viliina och 
Alexandra fortsatt med barnens egen bok om sig själv. Första veckan gjorde barnen hand- och 
fotavtryck och denna vecka  har fokus varit att mäta sig själv samt granska vilken ögonfärg man har. 
För första gången fick barnen ta med sin medhavda matsäck till skogen. Det visade sig vara en 
populär programpunkt och härefter kommer det vara ett återkommande inslag under barnens skogs-
utflykter. Vi önskar dock att barnen ej har sötsaker (t.ex. kex, godis, macka med choklad/marmelad) 
med sig till skogen eftersom förskolan och skolan uppmuntrar till en hälsosam och sockerfri livsstil. 

Utsikt från 
Hjorthagen. Bild 
på Snus-
mumrikens 
lägerplats + 
ramsa innan vi 
äter vår matsäck. 
Samlingsring. 
Hus + eldstad 
som barnen byggt 
åt Snusmumriken.
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Mymlornas  veckoschema 

Veckans tecken:

Frukost: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/17872

Lunch: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02756

Mellanmål: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08473

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. 07:00 + Eftis, efter kl. 17:00)

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Fruksot Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Skogsutflykt Musikstund Skapande

09:00 Skapande Skogsutflykt Musikstund

Musikstund Skapande Skogsutflykt

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

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/17872
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02756
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08473


* * *

Från tidigare veckobrev:

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! 

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!

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. 

Som ni kan avläsa i schemat 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 vattenflaska och gärna en keps/solhatt till ert barn - är solen framme blir det 
oundvikligen varmt. 

I samband med föräldramötet presenterade vi ”Mymlornas och Hemulernas Kompislista”. På kompislistan har man 
möjlighet att anteckna namn och telefonnummer så att Ni vårdnadshavare kan vara i kontakt med varandra, t.ex. om 
någon vill träffas utöver tiderna på förskolan och även om det blir aktuellt med födelsedagsinbjudningar. 
Kompislistorna kommer finnas tillgängliga i respektive kapphall och vi förbehåller oss rätten att hänga upp dem där, 
trots GDPR ;)  

Öppningen sker varje dag klocka 06:00 i ”nya” matsalen i Viken-huset MEN förskolan börjar egentligen klockan 07:00. 
Är man i behov av vård innan det (07:00) kontaktar man vikarierande förskolechef Emma Vesterlund. 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-personalen 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 vikarierande förskolechef Emma Vesterlund och då finns 
Eftispersonal tillgänglig. 


