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Vi vill börja med att rikta ett VARMT tack fört Ert deltagande under 4-åringarnas Luciafirande 
under torsdagen - det var roligt att se att så många hade möjlighet att närvara såväl i kyrkan som 
under lussefikat på förskolan! Under veckan som gått har det logiskt nog varit mycket fokus på just 
lucia - vi har övat alla 4-åringar tillsammans, vi har övat i skolans matsal tillsammans med 5-
åringarna, vi har uppträtt i kyrkan och dessutom gått luciatåg i matsalen för högstadiets elever och 
personal. Era barn har haft ett fantastiskt tålamod och det är med värme i bröstet som vi fått skåda 
Era skönsjungande barn i olika sammanhang. 

Utöver lucia har vi även hunnit med att söka SNÄLLkaramellen vid flertalet tillfällen och barnen 
tar sig an Nissen Nils’ uppdrag med stor iver och glädje! Nissen tycker även om att busa och i 
måndags när vi kom in till Mymlornas vrå hade han ”tänt” alla våra fyra adventsljus, i hopp om att 
julafton snart är här… Men till hans stora förtret går det inte att spola fram tiden så enkelt och under 
busets gång hade han dessutom tappat bort sin luva, oj då! Men hjälpsamma som Mymlorna är satte 
de genast igång med att leta efter luvan och när den väl var upphittad placerades den vid Nissen 
Nils’ dörr för att sedan dagen efter vara borta - spännande! Vi har också haft rörelsestund med tema 
tomtegymnastik, haft musikstund som kretsade runt ”Sagan om pepparkaksgubben” samt tagit 
tillfälle i akt och åkt pulka under veckans enda snörika dag. 

Under veckan som kommer fortsätter vi i julens tecken och allt vi gör kommer genomsyras av 
årstiden vinter (även om vädret inte är på vår sida…) samt den stundande julen. Vi lutar oss tillbaka 
på vårt trygga veckoschema (måndag: rörelse, tisdag: skogsutflykt, onsdag: musikstund, torsdag & 
fredag: ateljé) och försöker hitta det lugna och fridfulla i högtiden som kommer - och så överlåter vi 
eventuell julstress åt Er föräldrar ;) 

Innan Ni går på julledigt med Era barn har vi i personalen några önskemål: 
• Töm barnets plats i kapphallen så att vi får möjlighet att storstäda under julledigheten! Detta är 

även ett ypperligt tillfälle för Er att gå igenom allt och tvätta rent kläder + vilosaker inför 
vårterminen 

• Glöm inte att ta Er en titt i såväl torkskåp som VEMS?-korgarna samt klädsträcket i skohallen, de 
kläder som ej hittat sina ägare INNAN jullovet som inleds 20/12 kommer tillfalla förskolans 
egendom 

• Uppdatera SchoolSoft med barnets omsorgstider för vårterminen, lätt hänt att det annars glöms 
bort och personalen kan ha bättre framförhållning om vi ser de nya tiderna nu redan jämfört med 
dagen innan Ert barn återvänder  



!
 

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” :) 

 

Trevlig helg! 

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… Kom ihåg, det som är NAMNMÄRKT hittar snabbt sin rätta ägare!

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Rörelsestund 
inomhus

Skogsutflykt till 
Hjorthagen Musikstund

Julmys!  
(vi bakar och 

pysslar)

Julmys!  
(vi bakar och 

pysslar)

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

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken 

God Jul: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11992 
Gott nytt år: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11993 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11992
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11993
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11992
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/11993


* * * 

Med önskan om  

en fin Lucia  

och 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)


