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…och så var vi inne i oktober! Denna vecka har bjudit på sol, regn och låga temperaturer i en salig 
blandning. Som vi nämnt tidigare är vi ute oberoende av väder och för att utevistelsen ska bli en 
positiv upplevelse bör barnen ha kläder anpassade efter väder. Som förälder vet Ni bäst vad Ert barn  
känner sig bekvämt och varmt i, men är Ni osäkra kan vi rekommendera fodrade gallonkläder, 
fodrade gummistövlar eller vattentäta kängor, halskrage, mössa och gärna fodrade (vattentäta) 
handskar. Det är så mycket roligare att leka om man hålls torr och varm! 

I takt med att det blir regnigare och fuktigare utomhus får våra torkskåp i kapphallarna jobba 
frenetiskt. Gallonkläder FÅR EJ hängas in i torkskåpen eftersom värmen förstör materialet! Alltid 
lär man sig något nytt och detta ska även vi i personalen försöka komma ihåg. Vi tömmer skåpen i 
mån av möjlighet men ta gärna för vana att kolla torkskåpen vid hämtningen på eftermiddagen eller 
lämningen på morgonen. Namnade kläder hittar snabbt rätt ägare när de plockas ut ur torkskåpen, 
medan namnlösa plagg läggs i korgarna i skohallen! 

Skolan påminner om det rådande trafikflödet:  
>> https://gripsholmsskolan.se/trafikflode-gripsholmsskolan/ 
och vill även poängtera att Slottsparkeringen är till för Er föräldrar medan övre parkeringen (den 
vid skolbyggnaderna högra och norra flygeln) är tillägnad lärarna. 

Under de senaste två veckorna har Ni fått se förvirrade pedagoger med en iPad i handen. Detta 
beror på att vi nu tagit i bruk SchoolSoft och som säkert alla vet, så fungerar inte tekniken alltid 
som man tänkt sig… Men vi är övertygade om att programmet kommer underlätta vår vardag och 
snart kommer det med all säkerhet fungera smärtfritt! Det är dock ännu några föräldrar som inte 
uppdaterat sina kontaktuppgifter eller skrivit in sitt barns vistelsetider i SchoolSoft, vänligen, 
gör det omgående. Vid frågor, kontakta Emma (emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se). 
 

En hälsning ifrån skolan: 

Vecka 44 (28/10-1/11) är det dags för höstlov, Gripsholms förskola och Eftis är öppna. Vi behöver dock veta vilka 
tider Ert barn är i behov av omsorg under höstlovet, anmäl även om Ni inte är i behov av omsorg. Anmäl tiderna 
på samma sätt som ni vanligtvis registrerar Ert barns tider SchoolSoft, men specifikt under vecka 44! 

Sista anmälningsdagen är den 15 oktober. 
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Föräldrarådet kommer sammankalla till ett möte nu under hösten 2019. Har Ni något ärende som Ni 
önskar att ska tas upp, vänligen kontakta representanterna: 

 Mymlorna >> Fredric Blommé Sekund: fredric.blomme@gmail.com 
 Hemulerna >> Hanna Boström: hannageb@gmail.com 

Mymlornas  veckoschema 

Skogsutflykt = med Ingela & Paula // Skapande = med Alexandra & Viliina // Musikstund = med Emma & Erika 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Fruksot Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Skogsutflykt 

= stövlar på fötterna och 
ryggsäck (med litet mellis 
+ sittunderlag) på ryggen!

Musikstund Skapande

09:00 Skapande Skogsutflykt

= stövlar på fötterna och 
ryggsäck (med litet mellis 
+ sittunderlag) på ryggen!

Musikstund

Musikstund Skapande Skogsutflykt

= stövlar på fötterna och 
ryggsäck (med litet mellis 
+ sittunderlag) på ryggen!

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

Efterlysning: 

En liten hemul saknar sina kamouflage-färgade tygskor. De är troligen märkta med barnets 
namn. Har Ni råkat få fel skor hem? Vänligen, meddela någon i personalen! 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn? Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande 
veckobrev!
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Veckans tecken:

Vi repeterar de tecken som vi försökt lära oss under augusti och september

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

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

Springa: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04196

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

Musik: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08421

Skapande: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01342

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

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

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

Stövlar : https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01457

Jacka:  https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02130

Byxor: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00555  

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)
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* * *

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! 

Vi påminner er igen att se över barnens kläder, finns det verkligen kläder efter väder samt kläder vid ombyten? Utöver 
skor bör det även finnas stövlar eller kängor tillgängligt för barnen (glöm inte att märka kläder/skor/stövlar…). En av 
målsättningarna i vår dagliga verksamhet på förskolan är att alla barn ska kunna klä på och av sig själva, samt ska de 
klara av att hänga upp sina kläder på krokarna i kapphallen och lägga eventuella vantar och mössor i sin röda korg 
(extra kläder ser vi gärna att placeras i den stora genomskinliga lådan!). Ni föräldrar får gärna hjälpa oss nå detta mål 
genom att stöda ert barn i på- och avklädning vid era rutiner hemma samt här på förskolan. 

När ni lämnar/hämtar ert barn får ni gärna hjälpas åt att plocka i ordning runt ert barns plats i kapphallen. Visa barnet 
vad som ska ligga i röda korgen (mössa, vantar = sådant som kan behövas under dagen) och häng upp barnets kläder på 
en krok. Se så det inte ligger en stor hög med kläder på golvet eller på hyllan ovanför golvet - TACK för hjälpen! 

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 finnas nu 
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 tills 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. 


