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Hoppas att Ni som varit lediga har haft ett skönt höstlov! På förskolan har vi varit betydligt färre 
barn och vuxna under veckan som gått, det innebär i praktiken att vi tänjt på rutinerna en aning. Vi 
har varit mycket tillsammans med 5-åringarna (Hattifnattar och Mumintroll) och har bl.a. varit iväg 
på en gemensam utflykt till Lottenlund. Inne hos Mymlorna har vi firat en födelsedag i och med att 
ytterligare ett barn har fyllt år. Nu är det inte många barn kvar som fyller inom ramen av detta år 
och snart är alla stolta 4-åringar! 

!  

Vi tar vid där vi slutade innan höstlovet och fortsätter med våra aktiviteter i våra färggrupper nu 
efter höstlovet. Men som vi nämnde i föregående veckobrev kommer skogsutflykterna härefter vara 
UTAN medhavd matsäck. Detta med tanke på temperaturerna som blir allt lägre och därmed inte 
lika gynnsamma för barnen att sitta och äta en stund. 

Det är snart dags för uppföljningssamtal! Tiderna för samtal kommer skickas ut via SchoolSoft 
under veckan som kommer, det kommer erbjudas 30 tider per avdelning (24 barn) och det är först 
till kvarn som gäller. Om man mot förmodan inte har möjlighet att boka in sig på någon tid och jätte 
gärna vill komma på samtal så ryck förskollärare Paula Eriksson i ärmen så ska vi hitta en 
gemensam tid ändå. Det går även att nå henne per mail: paula.eriksson@gripsholmsskolan.se  

Till kännedom:  
På onsdag är det service av Gripsholmsskolans samt -förskolans brandlarm. Bara så ni vet ifall 
larmet går i tid och otid ;) 

Fars dagsfrukost 

Inkommande fredag, 8:e november, bjuder vi in till fars dagsfrukost här på Gripsholms 
förskola! Då får varje enskilt barn ha följetång av pappa/morfar/farfar/annan kär vän och 
komma på frukost i vår matsal. Frukosten serveras mellan 07:00-08:30 och man dyker upp när 
det passar en bäst. Är man ledig denna dag är man självklart välkommen på frukost och sedan 
tacka för sig när man är klar. 

Hjärtlig välkommen!
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SchoolSoft: önskvärt att ej skicka brådskande meddelanden via meddelandefunktionen, eftersom 
alla i personalen inte har tillgång till dessa meddelanden. Ring eller sms:a istället. Att 
frånvaroanmäla sitt barn går bra genom att kryssa för rutan att Ert barn blir frånvarande men skriv 
gärna en kommentar varför Ert barn är frånvarande (ledig/sjuk etc). 
  
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
Välkommen på 
fars dagsfrukost 
kl. 07:00-08:30

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

Efterlysning 

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!

sms:a


Veckans tecken:

Ljus: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07710

Brinna: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05451

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)

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: 

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…
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”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 

!

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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