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”Se det snöar, se det snöar, det var väl roligt hurraaa”, sjöng vi glatt under vår promenad tillbaka till 
förskolan efter fredagens adventssamling i kyrkan. Tänk att lite snö kan göra så mycket för 
humöret! Att solen också visade sig gjorde ju inte saken sämre direkt :) På förskolan kunde man 
jämföra barnens glädje med korna som släpps ut på grönbete om våren - de kunde knappt bärga sig! 
Snöbollar skulle rullas, snöänglar skulle göras, snögubbar skulle byggas MEN varifrån skulle vi få 
en morotsnäsa? Vi hoppas att snön och kylan håller i sig och om vädret tillåter kommer vi på 
förskolan att åka mycket pulka och stjärtlapp, vänligen ta med en NAMNMÄRKT hjälm om Ni vill 
att Ert barn ska få åka på förskolan. Har något barn längdskidor får Ni gärna ta med dem 
(namnmärkta) så får barnen även träna på att åka längdskidor under sina förskoledagar. 

 

Viktig information om jullovet! 

OBSERVERA att Ni behöver fylla i länken 

även om Ni inte är i behov av omsorg under 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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Hänt under veckan: 

- denna vecka har vi haft ett stort barnbortfall på förskolan och vi misstänker att det är säsongs-
influensan som härjar. Influensa är en infektion som du får av virus. När du får influensa är det 
vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. (Källa: www.
1177.se). Vi hoppas dock att alla snart är friska och krya igen, förskolan är inte sig lik utan alla 
lekglada kompisar!  

- vi har fortsatt med vårt temaarbete om VÄNSKAP och moln-ordet ”hjälpsamhet” har 
introducerats för barnen. Tillsammans har vi kommit fram till att kompisar både kan hjälpa 
varandra men även vid behov hämta hjälp av en vuxen. Det är snällt att hjälpa till och i vardagen 
funderar vi mycket på hur vi kan visa hjälpsamhet gentemot varandra. Det är fint att se hur era 
barn erbjuder att hjälpa varandra exempelvis när byxbenen är svåra att dra över stövlarna eller 
när västarna ska dras över huvuden. 

- i tisdags gick vi på utflykt igen och i vår ”dramaten” hade vi även denna gång packat ner 
mellanmål - se fotografier och läs gärna om utflykten i Hjorthagen i verksamhetsloggen på 
SchoolSoft 

- under skogsutflykterna har vi berättat för barnen att det varit sista gången som vi går i färg-
grupperna med Mymlor och Hemuler tillsammans, och efter vår sedvanliga samling fick barnen 
leka sådant de tyckt mest om under höstens lopp. Snusmumriken gick sedan runt för att under-
söka vad de gjorde och var gladeligen med i barnens lekar - det är inte varje dag som Snus-
mumriken leker en gråtande bebis i rolleken mamma-pappa-barn. 

- under musikstunderna har vi fortsatt med vår Lucia-repertoar och vi har också haft möjlighet att 
öva tillsammans med Hemulerna. Denna vecka har vi börjat öva på att sjunga sångerna i olika 
rader, eftersom det är så vi kommer stå längst fram i kyrkan under luciafirandet. 

- veckans julpyssel har varit att skapa julfigurer med hjälp av den egna handen, t.ex. en av tomtens 
renar. Att först rita runt den egna handen och sedan klippa ut den kräver både fingerfärdighet och 
koncentration. Barnen som varit på plats under veckan har dessutom skapat fina ljuslyktor, dessa 
lyktor får de gärna ta hem MEN vänligen, lägg inte värmeljus i glasen utan välj istället ett led-
ljus (med risk för att glaset kan explodera om försiktighetsåtgärder ej vidtas!) 

- tänk att decembermånad och första advent står och knackar för dörren?! Inne i Mymlornas vrå 
har vi satt upp en STOR adventsljusstake i papper i våra fönster och varje fredag framöver 
kommer vi att ”tända” adventsljusen ett efter ett - under fredagen 29:e november var det med 
andra ord premiär! 

!  

Efterlysning 

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

http://1177.se


!
 

Mymlornas veckoschema 

4-åringarnas Luciafirande 

Hjärtligt välkommen PÅ LUCIAFIRANDE

förmiddagen den 12:e december!


VAR:  Mariefreds kyrka 
NÄR: 12 december 2019 

TID: kl. 09:00 (samling för barnen senast kl. 08:45) 

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, välkomna! 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Vi börjar dagen inne! Vi börjar dagen inne! Utevistelse

09:00
Introduktion och 

öppning av 
Mymlornas 

”julkalender”

Skogsutflykt till 
Hjorthagen

Vi går till kyrkan för 
att öva inför vårt 
luciafirande (start 

09:00 från 
förskolan!)

Vi går till kyrkan för 
att öva inför vårt 
luciafirande (start 

09:00 från 
förskolan!)

Storsamling på 
Campus i och 
med Finlands 

självständighets-
dag

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Luciaövning Luciaövning Sagostund

Vi går på utflykt till 
Kyrkoruinerna och 
äter vårt mellanmål 

där. Vi kommer 
tillbaka till förskolan 

ca 14:30. 
Välkommen att 

hämta ditt barn från 
Kyrkoruinerna om 
du hämtar innan 

14:30 den här dagen!

Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse



Veckodagarnas färger är internationella och något barnen på Gripsholms förskola är välbekanta 
med. Eftersom några föräldrar ibland undrar vilken dag som är vilken har vi nu valt att integrera 
dessa färger i veckoschemat i veckobrevet, så nu vet även Ni vilken dag som exempelvis är den så 
kallade ”gröna dagen” :) 

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. 

Trevlig helg! 

Vid frågor:

Hemulerna: 070 189 81 03

Mymlorna: 070 189 81 04

Hattifnattarna: 070 182 11 27 

Mumintrollen: 070 182 11 28 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

Veckans tecken 

Vi lär oss sjunga ”Tänd ett ljus” med tecken


