
Veckobrev
v. 37

Vi har nu avslutat alla inskolningar och vi önskar er alla VARMT VÄLKOMNA till oss på 
Gripsholms förskola! Denna vecka har vi gjort en skogspromenad till Hjorthagen. Där fick vi träffa 
en vän från Mumindalen, nämligen Snusmumriken. Snusmumriken är en vänskaplig ensling och 
äventyrare som vanligtvis bor i ett tält. Han har gröna kläder, en grön hatt och spelar ofta på sin 
munharmonika. Snusmumriken kommer att följa med på våra olika uppdrag uti skog och mark. 

!   

!  

OBS! Första föräldramötet kommer äga rum den 10 september 2019 kl. 18:00-19.00 och 
vi önskar att alla barn har minst en vårdnadshavare representerad på mötet. Vi träffas i 
vår nya matsal  i ”Vikenhuset”. Vi kommer bl.a. gå igenom ett ”praktiskt informations-
paket” samt ge er en introduktion till SchoolSoft, ett verktyg som används på skolan och 
som även förskolan kommer att ta i bruk. 

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 



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. 

I och med att barnen blivit tilldelade en ”egen fröken” betyder det i praktiken att vi nu har tre  (3) 
mindre grupper per avdelning. För att underlätta för barnen har vi namngett varje grupp med en färg 
och färggrupperna som finns är ”gula gruppen”, ”röda gruppen” samt ”blåa gruppen”. Dessa färger 
kommer bland annat att gå igen på barnens namnlappar på förskolan och vi kommer att börja med 
ledd verksamhet i dessa mindre grupper. Från och med nästa vecka startar våra olika aktiviteter 
klockan 09:00 och vi önskar att barnen är på plats och redo att inleda dagens aktivitet vid det 
klockslaget. 

Mymlornas veckoschema 

Veckans tecken:

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

Utflykt: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00960 

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

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Fruksot Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Utevistelse Aktivitetsstund Aktivtetsstund Aktivitetsstund Utevistelse

Samling Samling Samling Samling Samling

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/04240
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00960
https://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)

* * *

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. 

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.


