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”Tipp tapp, tipp tapp, tipe tipe, tipp tapp…” Det är inte bara barnen som sjunger om små tomtar, 
tydligen har det också flyttat in en liten Nisse hos oss i Mymlornas vrå - spännande! Nu får vi ivrigt 
söka efter en ”SNÄLLkaramell” om dagarna och därefter anstränga oss för att klara av dagens 
uppdrag som Nissen Nils ger åt oss. Läs gärna mera under verksamhetsloggen på SchoolSoft… 

Veckan inledde med snö och tillhörande pulkaåkning. Extremt roligt tyckte barnen som knöt an och 
åkte tillsammans med barn de vanligtvis inte leker med. De åkte fram- och baklänges, liggandes på 
sidan… Ja, många olika konstellationer fick de ihop och många glada skratt bjöds det på i pulka-
backen! Under slutet av veckan blev det dock totalt väderomslag och plötsligt var all snö borta och 
det var fodrad gallon som gällde igen… Vi hänger inte läpp för det, ute kan man vara ändå, men 
innerst inne önskar vi vintrigare väder igen!  

Vi håller tummar och tår för snö och kyligare temperatur under inkommande vecka och om någon ej 
vet var vi åker pulka, så kan vi meddela att det är på Apotekarängen alldeles i närheten av förskolan 
(längs vägen upp till Campus, där Högstadiet och Förskoleklass håller hus). Kom ihåg att ta med en 
NAMNMÄRKT hjälm ifall Ert barn får åka pulka på förskolan… Har något barn längdskidor får Ni 
gärna ta med dem (namnmärkta), så hjälper vi barnen att träna på sina längdskidor! (OBS! skidorna 
förvaras utomhus så vi tar inte ansvar för dem under nätterna och helgerna) 

Även under denna vecka har vi haft barn sjuka - vi som varit extremt friska hela hösten! Feber, 
förkylning och även magsjuka har drabbat oss Mymlor. Vi påminner Er om att vid sjukdom försöka 
meddela oss, antingen via SchoolSoft eller avdelningstelefonen, innan klockan 08:00 på morgonen. 
Vi vill också att Ni vid återgång till förskolan (då barnet tillfrisknat) meddelar oss senast klockan 
13:00 DAGEN INNAN. Detta för att vi, med tanke på Era barn och förskolans verksamhet, kan 
planera och strukturera personal på bästa sätt. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnet 
kommer tillbaka och vid magsjuka ska barnen vara symptomfria i 48 timmar innan de återvänder 
till förskolan. Vi önskar att Ni respekterar detta eftersom det berör andra barn, andra föräldrar och 
personalen. 

• Vi vill påminna Er om att titta i torkskåpet varje dag samt att plocka iordning på Ert barns plats i 
kapphallen. Ligger sakerna där de ska vara är det betydligt lättre för Ert barn att öva sin själv-
ständighet i vardagen när hen hittar sina tillhörigheter. TACK för Er hjälp! 

• Nu på söndag är det sista dagen att anmäla behov om omsorg under jullovet. Ni som är lediga 
hela lovet behöver även fylla i länken! (länken hittar Ni i i rutan i slutet av detta veckobrev) 



!
 

Några direktiv kring dagen för Luciafirande den 12:e december: 

- Det är på vårdnadshavarens/anhörigas ansvar att barnen är i kyrkan SENAST kl. 
08:45. Man kommer in via kyrkans huvudingång, tar ansvar för barnets ytterkläder, 
ser till att barnet har sin ”juliga klädsel” på sig och ”lämnar över” barnet till 
förskolans personal. Samtliga gäster sätter sig i någon av bänkraderna medan 
barnen samlas framme i kyrkan. 

- VÄNLIGEN, meddela om Ert barn inte har möjlighet att ha någon vårdnadshavare/
anhörig med sig under Luciafirandet, vi i personalen tar då givetvis ansvar för Ert 
barn 

- Om Ert barn mot förmodan inte vill delta i Luciafirandet genom att uppträda 
framme i kyrkan är man givetvis ändå hjärtligt välkommen! Ert barn kan likaväl 
sitta och sjunga i bänkraden tillsammans med Er :) Inget barn ska behöva känna sig 
illa till mods av att uppträda framför en stor, okänd publik… 

- När barnen sjungit klart är alla välkomna till förskolan för en liten bjudning! Man 
hämtar då sitt barn efter framträdandet, om Ert barn inte hittar Er först ;) klär på sig 
och kommer på eget bevåg till förskolan 

- VÄNLIGEN, meddela om Ert barn inte kommer ha någon vårdnadshavare/anhörig 
med sig FRÅN kyrkan till bjudningen på förskolan, vi i personalen tar då givetvis 
ansvar för Ert barn 

- Kommer Ni eventuellt ta med Ert barn hem efter Luciafirandets slut? Vänligen, 
lämna en liten kommentar på SchoolSoft under den specifika dagen så vet vi! 

- Efter firandet forsätter förskoledagen som vanligt för de barn som är i behov av 
omsorg 

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! 



!  

Mymlornas veckoschema 

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” :) 

Efterlysning 

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

OBS! Både korgarna med vems-kläder och kläd-sträcket ovanför svämmar för tillfället över 
med omärkta kläder… De kläder som ej hittat sina ägare INNAN jullovet kommer tillfalla 

förskolans egendom.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse
Samling i kyrkan 

för barnen SENAST 
kl. 08:45

Samling (inne på 
förskolan) för 

barnen kl. 08:45

09:00 Rörelsestund 
inomhus

Skogsutflykt till 
Hjorthagen Musikstund

Luciafirande i 
Mariefreds kyrka + 

luciafika på 
förskolan

Luciafirande i 
skolans matsal

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch kl. 11:30 Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Luciaövning Luciaövning Sagostund Sagostund Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse

Utevistelse  
(OBS!om vädret 
tillåter är vi på 
Apotekarängen 
och åker pulka)

Utevistelse  
(OBS! om vädret 
tillåter är vi på 
Apotekarängen 
och åker pulka)

Utevistelse Utevistelse

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken 

Vi lär oss 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 

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

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

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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