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Nu är det snart dags för verksamhetsårets första samtal på Gripsholms förskola och vi är så taggade 
och nyfikna på vad ni har svarat på frågorna inför samtalet. Barnen kommer även här på förskolan 
göra ett frågeformulär tillsammans med oss och detta kommer vi delge er under samtalet. Samtals-
bokningen finns under ”Bokningar” på SchoolSoft för er som vill komma på samtal och som ännu 
inte bokat en tid.  

!  

Denna vecka har bjudit på mycket regn och fuktigt väder, vilket gör att fodrade galonkläder igen är 
att föredra och att många par vantar går åt här på förskolan. Så vi tjatar lite igen, glöm inte att se till 
att ert barn har varmt om fötterna och händerna samt att det finns kläder efter väder. Vi arbetar 
mycket med barnets självständighet och hjälpsamhet mot varandra och här kan ni som vårdnads-
havare hjälpa oss på förskolan :) Vi försöker få barnen att kunna klä på och av sig själva så långt det 
går (självklart med stöd från oss vuxna). På torkskåpet har vi gjort ett klädschema så barnen lättare 
ska veta vad som de behöver klä på sig och i vilken ordning. Först halsduk/halskrage, sen ev tjock-
tröja/fleece, jacka/byxa eller overall, mössa, kängor/stövlar och till sist tar man på sig vantarna, 
eftersom fingrarna behövs när man ska sätta på sig kängor/stövlar och därefter dra över byxbenen. 

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!  



Hänt under veckan: 

- vi har varit med och hissat skolans Grön flagg uppe på innergården, denna symboliserar vårt 
arbete kring hållbar utveckling som vi alla på skolan jobbar med 

- vi har varit till Midsommarängen på rörelsestund och de grovmotoriska grundrörelserna är i 
fokus: vi springer, hoppar, balanserar, kryper, ålar och rullar stock 

- vi har färdigställt våra böcker om oss själva och de hänger nu på utställning i korridoren, 
varsågoda och ta er en titt om ni är nyfikna! Så småningom kommer boken få följa med hem 

- i skogen har vi skrattat åt Snusmumrikens påhitt att krypa ner i en liten raggsocka, vad gör man 
inte för att hålla sig varm? Han har även lekt kurragömma med barnen, där han gömde sig och 
barnen sedan med hjälp av olika ledtrådar fick samarbeta för att hitta honom 

- under musikstunderna sjunger vi gladeligen vår Lucia-repertoar och denna vecka har vi även 
hittat två tillfällen där vi alla 4-åringar tillsammans har kunnat sjunga sångerna 

- i onsdags gick vi på utflykt till Gripsholms slott och i vår ”dramaten” hade vi packat ner 
mellanmål. Efter en intressant rundvandring på innergården satte vi oss sedan i fängelsehålan för 
att fylla på med lite energi i form av mjuk macka och varm saft 

- vi har fortsatt med vårt temaarbete om VÄNSKAP och utöver tankar kring hur man är en bra 
kompis har vi kommit in på följande moln-ord, nämligen ordet förlåt. Vad ska man göra om man 
gör någon ledsen? Räcker det bara med att säga ordet förlåt? Ibland behöver man ”göra förlåt” 
för att det ska kännas bra för kompisen och hur kan man göra då? ”Man kan ge en kram”, var det 
ett barn som sa. ”Man kan hjälpa till att bygga upp om något gått sönder”, sa en annan. 

- på fredagen hade vi gemensam morgonsamling ute på stora gården och sedan lekte vi alla 4-
åringar tillsammans, först en ledd lek och sedan fritt ute på gården. På eftermiddagen hade vi 
tillgång till gymnastiksalen och efter mellanmålet gick vi iväg på fredagskul, ett ”magiskt ljus” 
hade lovat oss en rolig rörelsebana i salen och det fick vi minsann! 

- under veckan som gått har vi (precis som under alla våra veckor) också LEKT mycket, såväl 
gemensamma lekar under ledning av pedagoger samt i friare leksammanhang men varför är 
leken så viktig? Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) säger såhär: För barn är det lek i sig som är 
viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de 
bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. 
Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och 
problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen 
tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Så när Era barn kommer hem och 
berättar att de ”bara har lekt idag” så betyder det inte att de gått miste om meningsfulla 
lärostunder, tvärtom!  

Till kännedom: 
Länk ifrån skolans hemsida där dom informerar om gjorda och pågående renoveringar på skolan: 
>> https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Information-om-gjorda-och-pågående-
ombyggnader-renoveringar-november-2019.pdf 

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Information-om-gjorda-och-p%C3%A5g%C3%A5ende-ombyggnader-renoveringar-november-2019.pdf
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Information-om-gjorda-och-p%C3%A5g%C3%A5ende-ombyggnader-renoveringar-november-2019.pdf
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/11/Information-om-gjorda-och-p%C3%A5g%C3%A5ende-ombyggnader-renoveringar-november-2019.pdf


!  

Mymlornas veckoschema 

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

Föräldrarådet träffas den 19:e november! 

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 

Det har efterfrågats listor med förskoleföräldrars @-adresser. Vi har ej rätt att delge Era 
kontaktuppgifter utan samtycke, därför behöver Ni själva ta ställning till det. På SchoolSoft 
finns en funktion under ”Min profil” där ni kan avmarkera rutan ”Visning för andra” och på så 
sätt får de vårdnadshavare som går på Ert barns avdelning tillgång till Era kontaktuppgifter.  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Skogsutflykt Musikstund Skapande

09:00 Rörelsestund 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

Sagostund Luciaövning Temaarbete

Vi går på utflykt till 
Lottenlund och äter vårt 

mellanmål där. Vi 
kommer tillbaka till 
förskolan ca 14:30. 

Välkommen att hämta ditt 
barn från lekparken om 
du hämtar innan 14:30 

den här dagen!

Temaarbete

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

mailto:fredric.blomme@gmail.com
mailto:hannageb@gmail.com
mailto:fredric.blomme@gmail.com
mailto:hannageb@gmail.com


Veckans tecken:

Tända: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/09960

Mörker: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/19095

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 

Det finns otroligt många par vantar och strumpor, några mössor, ett par tröjor och byxor som 
saknar sina ägare. Dessa finns i korgarna för kvarglömda kläder och på ”strecket” ovanför i 
förskolans skohall. 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://teckensprakslexikon.su.se/ord/09960
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/19095


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.  

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! 

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

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

