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…och så var det hög tid för årets sista veckobrev. Säg mig, vart försvann höstterminen? En termin 
som började aningen turbulent med 48 nya Mymlor och Hemuler, samt en personalstyrka som också  
till stora delar var ny på Gripsholms förskola. Alla gjorde vi det absolut bästa möjliga av situationen 
och i takt med att grupperna bestämdes och aktiviteterna i färggrupperna inleddes såg vi hur 
majoriteten av barnen började landa - de knöt an till såväl personal som övriga barn och kom in i 
förskolans vardagsrutiner utan protester. Sedan har vi också haft några få barn där övergången till 
en ny förskola inte varit lika smidig. 

För att hjälpa samtliga barn med övergången till en ny förskola har vi utifrån Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 18) valt att under hösten ha blocket ”Omsorg, utveckling och lärande” som 
övergripande tema, och följande mål har fått vara i fokus: 
 

Temat har sedan integrerats i allt vad vi har gjort och målsättningarna och barnens intressen har fått 
styra verksamheten. Vi har jobbat mycket med barnens självständighet i vardagen och uppmuntrat 
dem till att pröva på och lita på sin egen förmåga. Detta har bland annat utmynnat i att de flesta 
barnen nu kan klä på och av sig själva, barnen känner efter när de behöver gå på toaletten (och 
antalet  tvättpåsar  har  minskat  drastiskt!)  och de portionerar  själva sig egen mat under de olika 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
- sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga 

integritet, 
- självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 
- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

samt att ta ansvar för gemensamma regler, 
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar, 
- fantasi och föreställningsförmåga, 
- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin 

hälsa och sitt välbefinnande, 
- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra, 
- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen



måltidssituationerna. Vi övar även dagligen på att äta med kniv och gaffel, samt hjälper barnen att 
lära sig dela sin egen mat och att de brer sin egen macka. Något vi dock behöver öva mera på är att 
koncentrerat sitta på vår plats i matsalen under måltiderna, nu tar sig endel barn friheten att studsa 
upp och ner från sin stol samt gå ett varv under måltidens gång. Kanske detta är något som tillåts i 
hemmen? Men vi vill uppmärksamma Er föräldrar om att det krockar med våra värderingar i vår 
verksamhet på förskolan, vi önskar att barnen sitter kvar och inväntar varandra innan en pedagog 
meddelar att man kan tacka och därmed gå från bordet. Kanske Ni kan hjälpa oss med detta?

Under musikstunderna, i den skapande verksamheten och under våra skogsutflykter har flera mål 
blivit  en naturlig del  av verksamheten.  Den motoriska biten är  alltid väsentlig,  både ifråga om 
finmotorik  som grovmotorik.  Vi  har  övat  på  ett  ergonomiskt  penngrepp,  tränat  upp  öga-hand-
koordinationen och lärt oss behärska de grovmotoriska grundrörelserna. Att rulla stock som var 
svårt i början av höstterminen har nu utvecklats till att majoriteten av alla barn kan göra en regelrätt 
kullerbytta!  Det  är  också fascinerande att  se  hur  barnen utvecklat  sin  fysiska uthållighet  under 
höstens lopp, de barn som upplevde det småjobbigt att promenera och gå iväg på utflykt i början på 
verksamhetsåret går nu gladeligen utan minsta gnäll på att det skulle vara ”tungt”. 

Utöver förmågan att fungera enskilt har barnen även handletts i att fungera i grupp, och i en grupp 
med 23 andra barn finns det sannerligen ett behov av att kunna samspela och visa hänsyn gentemot 
sina jämnåriga kamrater. Dagligen hjälper vi barnen i deras sociala samspel där vi framför allt ger 
dem verktyg till ett socialt accepterat beteende och arbetar med barnens ibland bristande impuls-
kontroll. Det har varit viktig att sätta ord på barnens känslor, för en känsla är ALDRIG fel medan ett 
beteende i och med en känsla inte alltid är accepterat, t.ex. om man känner sig arg berättigar det inte 
en att slå en annan. Detta är förmågor som ej är medfödda, och det är ett faktum att en del barn har 
kommit längre och andra kortare - så är det bara - barnen har endast varit 3 eller 4 år fyllda. Tack 
vare samarbetet med Er föräldrar ser vi hela tiden framsteg och vårt arbete kring vänskap har också 
utmynnat i goda resultat.  

Även om vi lagt stor vikt vid det sociala samspelet har vi också jobbat med att lyfta barnens 
självkänsla, för ett barn som är tryggt i sig själv varken utsätter någon annan eller tillåter sig själv 
eller någon annan att bli utsatt för någon form av kränkande behandling. Detta görs bäst genom att 
bekräfta barnens känslor, vara närvarande med barnen i olika situationer, samtala med barnen och 
genom att berömma barnen för sina tappra försök och misstag, istället för prestationen/produkten i 
sig. Ingen kan alltid lyckas och ingen kan alltid vara bäst MEN med en tillräckligt stark 
självkänsla vet vi att vi har ett värde ändå.  

I ett försök att börja avrunda kan vi konstatera att hösten har fört med sig en hel del, mycket skulle 
ännu kunna berättas, men det viktigaste är ändå att vi nu känner att vi har en god grund att stå på 
inför vårterminen! Som biträdande förskolechef Emma Vesterlund meddelat via SchoolSoft 
kommer våren medföra några förändringar i vår personalstyrka, eftersom Alexandra väljer att satsa 
på en dröm som funnits inom familjen en längre tid - vi önskar henne all lycka till!  



Inne hos Mymlorna har vi förberett barnen på vad som väntar efter jullovet och de är medvetna om 
att Alexandra slutar och istället kommer fröken Patricia och Emma O ta hennes plats. Patricia är 
bekant med både Gripsholms skolan och förskolan sedan innan (men av privata skäl haft en paus) 
och Emma O har fungerat som en återkommande vikarie på förskolan. För allas trygghet kommer vi 
inleda våren med en mjukstart och ge såväl barn som vuxna möjlighet att knyta an till varandra. 
Mymlorna kommer delas in i två grupper (istället för nuvarande tre grupper) där Paula kommer 
figurera som trygg och välbekant pedagog för den ena gruppen och Erika för den andra. Detta 
arrangemang härleds till att vi inte vill att en grupp barn ska bli ”påtvingad” en helt ny vuxen medan 
de övriga två grupperna fortsätter ”som vanligt”. Vi kommer fortsätta med verksamhet Mymlorna 
och Hemulerna skilt för sig, eftersom vår utvärdering av hösten visade att denna lösning med 
färggrupper över avdelningarna inte var optimal och dessutom har vi fått feedback från Er föräldrar 
där Ni önskar att vi ska satsa på mer avdelningsvis verksamhet. Mera information om detta 
arrangemang och hur verksamheten kommer läggas upp får Ni ta del av i vårens första vecko-
brev som publiceras fredagen 10 januari 2020. 

Och har Ni orkat läsa ända hit kanske ni även är nyfikna på vad vi 
gjort under veckan som gått… 

Hänt under veckan som gått: 
- SNÄLLkaramellen har varit ett stående inslag varje dag och nu har alla förutom två barn fått vara 

med och söka den en gång. De sista två får äran att hitta det sista uppdraget som Nissen kommer 
lämna efter sig i januari. Vår busiga Nisse Nils hade senaste helg även gått och blivit förkyld och 
därmed lämnat en massa använda näsdukar runt hans dörr - inte fräscht kom vi fram till!

- Vi har haft rörelsestund med tema tomtar och integrerat matematik med fokus på ögontal. Alla 
barn fick i uppgift att kasta en stor tärning, sedan räkna antalet prickar och fick därmed i uppgift 
att göra en specifik rörelse kopplat till antalet. Varje rörelsestund inleds med en uppvärmning, 
därefter övergår vi i en eller två rörelselekar för att sedan avsluta med någon form avslappning.

- I tisdags var vi till Hjorthagen på skogsutflykt. I och med att det blev sista gången innan jullovet 
hade vi en avslutning vid röda ladan där Snusmumriken tillsammans med sin kompis Skogsmulle 
förberett  en  rörelsebana.  På  vägen  till  ladan  konstaterade  vi  att  vattennivån  i  Mälaran  var 
betydligt högre än normalt ”Det är ju översvämning!” konstaterade barnen. Dessutom var det ett 
av barnen som stolt berättade att Mälaren faktiskt är en av Sveriges största sjöar - tänk vad vi får 
lära oss av varandra!

- Veckans musikstund gick i tonerna av julmusik, vi både lyssnade på olika sorters julsånger för att 
sedan fundera ut optimala sätt att röra oss till musiken och därefter fick barnen dra bilder från en 
tomteluva och tillsammans sjöng vi olika sånger som hör julen och vintern till

- Under eftermiddagen i onsdags märkte barnen att handtaget till Nissen Nils’ dörr hade lossnat 
och jakten på den ”skyldige” blev ett faktum. Vi pedagoger valde dock att avleda den jakten, då 



misstag händer så lätt och ingen ska behöva känna sig utpekad inför gruppen. Istället undrade vi 
vad Nils skulle tycka om saken och om det fanns något vi kunde göra? Gemensamt kom vi fram 
till att vi kan sätta tillbaka handtaget med kludd samt skriva ett brev åt honom för att säga förlåt. 
Barnen var också noga med att vi i brevet skulle fråga om det fanns något mera vi kunde göra, 
för ibland räcker det inte med att bara säga förlåt - att GÖRA förlåt är viktigare!

- På torsdag plockade vi fram kavlar och pepparkaksformar och lekte bagare i vår matsal, parallellt 
med att vi julpysslade. I och med flera allergier i barngruppen beslöt vi av säkerhetsskäl att ej 
baka pepparkakor och istället göra figurer i trolldeg. Förhoppningsvis kan de skänka stor glädje 
hängandes i en julgran nära er :)

- Vi har läst färdigt kapitelboken ”Jul i stora skogen” och kommit fram till att allting blir mycket 
roligare när man är tillsammans. Vilket även överensstämmer med vad Mamma Mu diktade ihop 
i en av veckans sagor innan mellanmålet ”Det gör inget om dagen är grå, när man är två!”. Och 
vi försöker leva som vi lär, trots ett ihärdigt regnväder och gråmulna dagar, så kan vi ändå ha 
roligt tillsammans!

- Fredagen till ära uppmärksammade vi en blivande 4-åring inne hos Mymlorna - hipp hipp hurraa! 
Det innebär i praktiken att när alla kommer tillbaka från jullovet är samtliga mymlor fyllda fyra 
år och så småningom kommer barnen ”fylla hela handen” istället :)

En vänlig påminnelse: 

• Ni tömde väl barnets plats i kapphallen innan julledigheten inleddes? Så kan vi storstäda 
och Ni får möjlighet att gå igenom allt samt tvätta rent kläder + vilosaker inför vårterminen 

• Ni tittade väl även i såväl torkskåp som VEMS?-korgarna samt klädsträcket i skohallen? 
För de kläder som ej hittade sina ägare INNAN jullovet kommer tillfalla förskolans 
egendom 

• Uppdatera SchoolSoft med barnets omsorgstider för vårterminen, lätt hänt att det annars 
glöms bort  

• Förskolan är STÄNGD 21.12.2019 till och med 1 januari 2020. De som anmält behov av 
omsorg är välkommen 2-3.1.2020.  

• Vårterminen inleds onsdagen 8:e januari 2020! Hoppas att Ni har observerat att 
förskolan har stängt för planering tisdagen den 7 januari 2020.



Sist men inte minst, Hjärtligt Tack, 

för förtroendet för att vi får ta hand  

om det finaste Ni har! 

Era barn förgyller våra dagar! 

God Jul  

och  

Gott Nytt År! 

 

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)


