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Höstlovet knackar på dörren och dagarna på förskolan under inkommande vecka kommer först och 
främst avvika från det ”normala” när man ser till antalet barn och pedagoger. På grund av det 
relativt låga barnantalet har några i personalen blivit beviljade ledigheter, några jobbar kortare dagar 
medan andra jobbar som ”normalt”. Tobbe finns med oss i köket och alla våra måltider kommer 
serveras som vi är vana vid i vår matsal. Förskolechef Emma Vesterlund kommer ej vara på plats 
under veckan som kommer, hennes ställföreträdare är Ingela Spångberg. 

Morris och Eftis (Gripsholmsskolans fritidshem) är öppet i vanlig ordning under höstlovet. Vilket i 
sin tur betyder att Ni som anmält behov av omsorg innan klockan 07:00 och efter klockan 17:00 
nästa vecka kan räkna med att fortsätta såsom Ni blivit vana vid vid det här laget. Maria öppnar alla 
dagar, medan Anna stänger måndag till onsdag, Peter på torsdag och Hanna på fredag. 

Hänt under veckan som gått: 

I Hjorthagen den här veckan har vi haft en liten form av avslutning. Vi har sammanfattat vad vi har 
sett, upplevt och lärt oss under de gångna veckorna. Tillsammans skapade vi även en tavla med 
hjälp av naturmaterial på ett vitt lakan och det var verkligen fascinerade att följa med barnens 
tankegångar! Snabbt blev en sten, några pinnar och ett löv en människa, medan några andra stenar 
blev ett stort berg. Med avslutning menar vi att efter höstlovet kommer det inte längre vara 
aktuellt med matsäck till skogen, detta med tanke på temperaturerna som blir allt lägre och 
därmed inte lika gynnsamma för medhavd matsäck. Vi kommer dock fortsätta gå till skogen även 
efter höstlovet men konceptet blir lite annorlunda. 

Under musikstunderna har vi börjat träna inför Luciafirandet i kyrkan. I den skapande verksamheten 
har vi både fortsatt med barnens egna bok samt tränat finmotoriken genom att klippa, riva papper 
och rita pumpor.  

Veckans stora happening var vårt Halloweenfirande som ägde rum under torsdagen. Få se om 
förskolan blir sig lik igen efter att vi i personalen gick all in gällande dekorering… Barnen fick 
under dagen möjlighet att skapa diverse Halloween-pyssel, färglägga Halloween-bilder, träna sin 
balans i en inomhusbana till tonerna av ”kuslig” orgelmusik, träffa häxan-Paula och utmana sig 
själv genom att (utan att veta innehållet) sticka ner handen i fyra olika lådor. Innan mellanmål hade 
vi en Halloween-samling och de barn som var på plats efter mellanmålet fick dansa sig svettiga på 
Halloweendiscot innan vi tog det lite lugnare framför en Halloweenfilm, och som sig bör under en 
BIO-föreställning så bjöds det även på popcorn. 



Till kännedom: 

Oss veterligen har det inte bekräftats några flera fall av vare sig svinkoppor eller springmask! Vi 
hoppas 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/) 

 

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)

Efterlysning: 

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! 

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!

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


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! 

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. 

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

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…

https://gripsholmsskolan.se/trafikflode-gripsholmsskolan/
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/10/Skolomradet-2019-2020.pdf

