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Observera! Vi hade råkat snubbla på tangenterna i senaste veckobrev, och precis som vi i måndags 
meddelade på SchoolSoft och via lapp på väggen på förskolan, kommer Halloweenmaskeraden äga 
rum torsdagen den 24:e oktober - den var alltså inte igår, torsdagen den 17:oktober! Vi har dock 
valt att bibehålla våra vanliga aktiviteter i färggrupperna under förmiddagen den dagen men efter 
vilostunden går vi ”all in” på Halloween! Vi kommer även att stanna inne en stund efter mellan-
målet den dagen. 

Påminnelse: Vi har infört en ”skogräns” när man kommer in på förskolan och önskar nu att alla 
respekterar den. Det innebär att man tar av sig skorna direkt man kliver in i hallen, med andra ord 
på den svarta gummimattan. Förhoppningsvis kommer alla fötter på så sätt hållas torra nu även 
under vår ”blöta” säsong. 

I tisdags den 15:e oktober var det deadline för Er vårdnadshavare att meddela närvaro/frånvaro för 
Era barn under höstlovet. Vi räknar med att Era angivna tider under vecka 44 på SchoolSoft är de 
som gäller! Eftersom många barn kommer vara lediga under höstlovet har förskolechef Emma 
Vesterlund beviljat ledigheter för förskolans personal. Hur höstlovsveckan kommer se ut i praktiken 
får ni mer information om i nästa veckobrev. 

!   

Hänt under veckan som gått: 

Under skogsutflykterna har vi presenterat luppburkarna (även kallad linsburk) närmare för barnen.  
En luppburk används för att utforska det lilla, lilla i den stora, stora världen. Med luppburken kan 
man titta på blommor, insekter (burken har små lufthål), löv… Listan kan göras oändlig för den lille 
utforskaren! Och vem hade inte gömt sig i en av luppburkarna om inte vår alldeles egna skogs-
kompis Snusmumriken. Han som är så liten blir ju stor! utbrast barnen när de fick se på 
Snusmumriken genom locket som fungerar som ett förstoringsglas. 

Luciafirande: 

Några föräldrar har redan efterfrågat Luciafirandet på förskolan och detta kommer vi att fira 
torsdagen 12:e december kl. 09:00 i Mariefreds kyrka. Mera info kommer MEN boka gärna in 
datumet i kalendern redan nu ifall Ni vill gästa oss i kyrkan den dagen…



Denna vecka har bjudit på regn i olika mängd från dag till dag. Regnet utnyttjade vi en dag med att 
fylla genomskinliga lådor med vatten, dags för vattenexperiment! Därefter fick de barn som ville 
söka upp ett föremål, fundera om föremålet skulle flyta eller sjunka och pröva sitt antagande om det 
stämde eller ej. Ganska snabbt la barnen märke till att stenarna sjönk medan löven som hittades flöt. 
Men vad är det egentligen som gör att vissa saker flyter? När det kommer till Arkimedes princip 
och flytkraft blir det snabbt för avancerat för ett gäng 4-åringar. Därför är det så viktigt att testa sig 
fram i praktiken för att senare i livet kunna koppla ihop en konkret övning med en abstrakt princip. 

På förskolan och i skolan jobbar vi aktivt och medvetet med att minska matsvinnet. Vi uppmuntrar 
barnen att endast lägga upp så mycket mat som hen verkligen orkar äta. På förskolan portionerar 
barnen själva från grönsaksbuffén, medan de assisteras när det kommer till den varma maten. Är 
man osäker på om man gillar den varma maten ber barnen om att endast få litegrann - man kan 
alltid hämta mera! Mjölk eller vatten tar barnen också på egen hand. Grönsakerna önskar vi att 
barnen alltid äter upp, eftersom de portionerat själva, medan den varma maten bör smakas på innan 
man vet om man gillar eller ej. Knäckemacka erbjuds vid varje lunch. Vi ser nu en stor utveckling 
när det kommer till en minskning av matsvinnet jämfört med terminstart och köket har denna vecka 
valt att utmana barnen ytterligare! Detta genom att plocka bort den ”gröna påsen” för matavfall som 
brukar finnas tillgänglig när barnen dukar av… På förskolan måste man inte äta upp sin mat så 
behöver man lämna något så nämner barnen det för Tobbe i köket och han tar sedan hand om 
tallriken. 

!  

Till kännedom: 

Oss veterligen har det inte bekräftats några flera fall av vare sig svinkoppor eller springmask! Vi 
önskar dock att Ni vårdnadshavare hör av er till oss om Ni konstaterar en smittosam sjukdom hos 
Ert barn, på så sätt kan vi alla hjälpa till att förebygga spridning. 

Info om svinkoppor:  
>> https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/infektioner/infektioner-pa-huden/svinkoppor---impetigo/) 
Info om springmask: 
>> https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/andtarmsoppning/springmask/) 

Föräldrarådet 

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
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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 Halloween-
maskerad Fri lek

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Halloween-
maskerad Utevistelse

Efterlysning: 

Det saknas ett par beige:a, fodrade gallonbyxor i mymlornas kapphall. Byxorna är av märket Kuling 
och är namnade med barnets namn. Har Ni fått hem fel par? Var god och returnera dem till rätt ägare! 

En liten mymla undrar vart hans favoritparaply har tagit vägen? Paraplyet går bland annat i färgerna 
blått och grönt. Det har legat på hyllan vid hans plats i Mymlornas kapphall men är nu spårlöst 
försvunnet. Har Du sett det? Meddela någon i personalen, tack! 

Ytterligare en mymla saknar sin mössa. Mössan är av tunnare material, svart och med volanger. 
Mössan är troligen namnad. Vänligen, meddela någon i personalen om den dyker upp! 

Flera par vantar och mössor, ett par tröjor och byxor saknar sina ägare. Dessa finns i 

kvarglömd lådan i hallen och på ”strecket” ovanför lådan :) Glöm inte att titta där varje dag!  

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



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:

Vi på förskolan, samt några av Er föräldrar, har eftersökt möjligheten till push up notis i samband med att vi publicerar en 
verksamhetslogg på SchoolSoft. När vi inte hittade funktionen i programmet tog vi kontakt med SchoolSoft, detta fick vi som svar: 
”Vi vet att det finns ett behov av det och vi kommer jobba för att det ska finnas en pushnotis för verksamhetsloggen. Vi vet dock inte 
när det beräknas vara klart.” Det var med andra ord inte vi som var dumma när vi inte hittade funktionen ;) Nu hoppas vi bara på att 
utvecklingen går snabbt och att möjligheten snart finns! 

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.  

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. 

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! 

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!

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 ;)  

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. Se karta över skolområdet: 
>> https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/10/Skolomradet-2019-2020.pdf

Årets skolfoton är klara!  

Ni vårdnadshavare borde ha fått en kod till er som ger er möjlighet att se, spara och eventuellt beställa bilder. Skulle det mot 
förmodan inte vara så bör ni vårdnadshavare maila eller ringa Collage Foto AB: info@collagefoto.se eller 019-611 10 30.
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