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Veckorna går fort när man har roligt! Och trots att solen lyser med sin frånvaro och vi inte får gratis 
energi i form av D-vitamin hittar vi mycket glädje och energi i varandra :) Vi leker tillsammans, vi 
hjälper varandra, vi diskuterar och pratar med varandra, vi upptäcker och lär oss tillsammans och 
fram för allt, vi har roligt och skrattar tillsammans! Det gråa och blöta vädret ställer dock vissa krav 
på kläderna och där hjälper Ni vårdnadshavare oss jätte mycket - stort TACK för det. 

Denna vecka har vi dock blivit varse om barn som blivit genomblöta, trots kläder anpassade till 
väderlek… Tillsammans med samtliga Mymlor har vi då funderat på hur man kan hålla sig torr 
utomhus, även när det regnar och det finns mycket vatten att leka med på gården. Barnen har då 
blivit påminda om vikten av att dra byxbenen över stövlarna/kängorna (detta får Ni gärna öva på 
tillsammans med Ert barn) och att dra gummibandet under stöveln/kängan (om det finns något? 
Kontrollera gärna Ert barns byxben, för det där gummibandet kan göra mycket). Vi har också pratat 
om betydelsen av användning av sydväst eller att dra upp regnjackans luva när det regnar, det är så 
lätt att det där regnet kommer in via nacken annars. Att ”ta en dusch” under stuprännan eller att 
hälla vatten på varandra är inte heller ändamålsenligt kom barnen fram till och med detta hoppas vi 
att Era barn ska hållas torrare framöver - det är bara det att vattnet är så kul att leka med :) Men blir 
man blöt är det bara att komma och berätta för en fröken, så löser vi det tillsammans! 

Under veckan som gått har vi inlett samtalen om Ert barns utveckling och lärande på förskolan. Det 
är verkligen intressant och givande att ta del av vad Era barn tar till tals hemma och vad ni 
vårdnadshavare berättar om Era barn och vår verksamhet. Att kunna ge feedback åt båda håll är 
utvecklande och på så sätt kan vi gemensamt skapa det bästa för Ert barn på förskolan, tack för Ert 
engangemang! Tider för samtal finns under ”Bokningar” på SchoolSoft för Er som vill komma på 
samtal och som ännu inte bokat en tid. Samtalet är frivilligt. 

Till kännedom: 

Senaste vecka länkade vi till skolans hemsida om gjorda och pågående renoveringar och där 
framkom det bland annat att: SFV vill ha en fri passage bakom Norra flygeln ner till vattnet vilket 
gör att vi kommer att flytta vårt staket (både skolgårdens och förskolans) så att detta kan 
möjliggöras. Detta arbete har nu påbörjats och med extremt kort varsel blev vi tvungna att anpassa 
oss efter situationen. En tid framöver kommer vi därför, i första hand, att utnyttja skolans innergård 
för våra utevistelser. 



Hänt under veckan: 

- vi har fortsatt med att aktivt lära barnen olika utomhuslekar, och i måndags under vår rörelse-
stund fick leken ”Katt och råtta” vara i fokus. Barnen var extremt ivriga och denna lek, 
tillsammans med våra andra lekar i ”Mymlornas lekbank” kommer vi att leka upprepade gånger 
under detta verksamhetsår 

- vi har fortsatt med vårt temaarbete om VÄNSKAP och moln-ordet ”förlåt” har fått vara i fokus 
även denna vecka. På initiativ av en Mymla har vi tagit hjälp av sagofiguren Daniel Tiger och fått 
lära oss sången ”Att säga förlåt är en bra början, men erbjud nå´t mer” och på så sätt har vi i olika 
sammanhang funderat mera på hur man ”gör förlåt” 

- vi i personalen har fokuserat extra mycket på hur barnen kommunicerar med varandra, t.ex. 
gällande språkval och bemötande. Det har nämligen kommit till vår kännedom att det före-
kommer olämpliga ordval bland barnen, samt att barn blir uteslutna ur leken pga av klädesplagg 
eller kön. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) säger: Var och en som verkar inom förskolan ska 
främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan 
människor. Här ber vi också Er vårdnadshavare om hjälp, prata gärna med Era barn om allas lika 
värde och glöm inte vilka förebilder Ni är ”barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör!” 

- i skogen fick vi träffa en sovande Snusmumriken - att stanna här under vinterhalvåret är inte lätt 
för en som är van vid att alltid resa till varmare länder när temperaturen blir allt lägre - men nu 
har han lovat barnen att stanna kvar för att upptäcka naturen tillsammans med dem även under 
den kalla årstiden! Snusmumriken ville dock uppmana oss att använda vår fantasi för att hålla oss 
varma i skogen och denna gång blev vi förtrollade till bergsklättrare med ett uppdrag: var är 
högsta punkten vid vår utflyktplats? 

- under musikstunderna har vi fortsatt med vår Lucia-repertoar och det är fascinerade hur en del 
barn går och sjunger dessa sånger i tid och otid. För att veta i vilken ordning sångerna ska 
sjungas får barnen se en bild förknippad till en specifik sång innan en ny sång börjar 

- vi upplever att julen snart står och knackar för dörren och för att undvika stress (som julen ibland 
vill bidra med…) vill vi istället fokusera på det mysiga och härliga med julen och därmed har vi 
under den skapande verksamheten börjat med julpyssel 

- i torsdags gick vi på utflykt igen och i vår ”dramaten” hade vi även denna gång packat ner 
mellanmål. Efter vår promenad från punkt A (förskolan) till punkt B (Lottenlund) i mindre 
grupper smakade det bra med macka, banan och varm saft eller vatten innan klätterställningen/
gungorna/karusellen/klätterträdet fick all vår uppmärksamhet! Läroplanen för förskolan (Lpfö 
18) säger: Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 
möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt 
aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av 
barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och 
välbefinnande. 



- på fredagen hade vi gemensam morgonsamling inne hos Hemulerna och där fick vi höra en 
spännande saga om Mamma Mu. Denna fredags ”magiska ljus” lovade oss fredagskul i 5-
åringarnas utrymmen och efter mellanmålet gick vi gladeligen för att upptäcka leksaksutbudet 
inne hos dem! 

 

!  

!  

Luciafirande: 

Som vi nämnt tidigare kommer årets Luciafirande för förskolans 4-åringar äga rum torsdagen 12:e 
december kl. 09:00 i Mariefreds kyrka. Vi önskar dock att samtliga barn är på plats senast kl. 08:45, 
färdigklädda och klara för att ställa upp sig tillsammans med de övriga barnen och personalen. Det är 
valfri ”julig” klädsel som gäller, och barnen får klä sig i det som det känner sig mest bekvämt i (ex 
lucia, tärna, stjärngosse, tomte, pepparkaksgubbe etc). Efteråt har vi en liten bjudning på förskolan 
för barnen med respektive familj.  

Hjärtligt välkommen till kyrkan och förskolan  
förmiddagen den 12:e december! 

På fredag den 13:e december kommer de barn som är på plats gå luciatåg i skolans matsal.  Vi kommer 
då sjunga för högstadieleverna med personal. Vi samlas kl. 08:45. Vänligen, ta med barnets ”juliga” 
klädsel även den här dagen!  

Viktig information om jullovet! 

Nu närmar sig jullovet, elevernas sista skoldag för terminen är fredagen den 20 december.  

Eftis och förskolan har stängt måndagen den 23/12, fredagen den 27/12 samt måndagen den 30/12. 
Om ni är i behov av omsorg dessa dagar kontaktar ni: 
Förskolechef Emma Vesterlund, för förskolan emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se  
Administratör Camilla Wandin för eftis camilla@gripsholmsskolan.se  
Dessa dagar kan vi inte garantera att ordinarie personal är på plats.  

Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari.  
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/vhucw1hebJwE5TcUA 
Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7 
Sista anmälningsdagen är den 8 december.  

OBS! Den 7 januari har skolan och förskolan stängt för planeringsdag, vi har då inte möjlighet 
att erbjuda omsorg.  

Vårterminen inleds onsdagen den 8 januari. 
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Mymlornas veckoschema 

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

OBS! Från och med december kommer vi slopa våra 
färggruppsaktiviteter tillsammans med Hemulerna och i stället 

fokusera på julaktiviteter tillsammans med Mymlorna. Detta dels på 
grund av önskemål från föräldrar och dels för att underlätta 

planeringen samt dokumentationen av verksamheten från personalens 
sida. Finns det frågor om detta arrangemang? Rikta dem gärna till 

förskollärare Paula Eriksson. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Skogsutflykt Musikstund Skapande

09:00 Temaarbete 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

Temarbete

Vi går på utflykt till 
Hjorthagen (Röda 

ladan) och äter vårt 
mellanmål där. Vi 

kommer tillbaka till 
förskolan ca 15:00. 

Välkommen att hämta 
ditt barn från 

Hjorthagen om du 
hämtar innan 15:00 

den här dagen!

Luciaövning Luciaövning Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis



Veckans tecken:

Vi lär oss att sjunga ”Tänd ett ljus” med tecken

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:

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.  

Efterlysning 

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



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. Galonkläder 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. 

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
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