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December har rivstartat med snö, pulkaåkning, Luciaträning, utflykt och pyssel. Lite däremellan har 
vi hunnit leka inne på förskolan. Oj nu glömde jag det magiska som hände under helgen på 
förskolan. På måndagen när vi kom till förskolan hade ”Nisse” flyttat in till oss. Han är en liten liten 
tomte som hittar på en massa skoj och bus ända fram till jul. Nisse har en grön luva samt ett litet 
brev som han lämnar ifrån sig under natten. Den gröna luvan är en ledtråd vart brevet ligger. Ibland 
sitter luvan i gardinen, i lekspisen eller som när vi var på utflykt, då hade Nisse besökt Lottenlund 
och då låg mössan och Nissebrevet under en gren. Så nu har vi förväntansfulla barn ända fram till 
jul även här på förskolan.  

Vi hoppas nu på att kylan och minusgrader ska infinna sig på riktigt så vi kan hälsa snön 
välkommen för att stanna en tid. När det finns snö kommer vi på förskolan att åka så mycket pulka 
och stjärtlapp som det är möjligt. Vill ni att ert barn ska åka så vänligen ta med en namnmärkt hjälm 
till förskolan. Några föräldrar har undrat vart vi åker pulka och det gör vi på apotekarängen och det 
är här ni kommer ni finna era barn på eftermiddagarna (om det är snörikt). Har något barn 
längdskidor får ni gärna ta med dem (namnmärkta) så hjälper vi barnen att träna på sina 
längdskidor.  
För kännedom:Vi kommer att förvara skidorna utomhus så vi tar inte ansvar för dem under natten 
eller helgerna.  

Vi vill påminna er att titta i torkskåpet varje dag samt att plocka iordning på ert barns plats i 
kapphallen. Detta underlättar väldigt mycket när barnen ska klä sig.  

Nu på söndag är det sista dagen att anmäla behov om omsorg under jullovet. Vi önskar att ni går in 
snarast på länken och anmäler ev behov. Ni som är lediga hela lovet behöver även fylla i länken.  



!  

Hemulernas veckoschema 

  

Jul på Gripsholms förskola och Eftis.  
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.  

Den 7 januari har skolan och förskolan stängt för planeringsdag, vi har 
då inte möjlighet att erbjuda omsorg.  

Vårterminen inleds onsdagen den 8 januari.  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Samling för barnen i 
kyrkan 8.45

Samling för barnen till 
skolans luciatåg, 8.45

09:00
Vi går till 

Apotekarängen 
kl 9.00

Skapande Skapande Lucia i kyrkan, 
Varmt välkomna! 

Vi Lussar i matsalen för 
skolans elever. 

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Rörelse Fri lek/ev 
pulkaåkning

Vi åker pulka. Tar 
med

Fri lek/ev 
pulkaåkning

Fri lek Fri lek/ev 
pulkaåkning

mellis och är åter 
på Fsk.14.45

Fri lek/ev 
pulkaåkning

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Innelek Utevistelse Utevistelse
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Varmt välkomna på Luciafirande i Mariefreds kyrka : 

När:  Torsdagen 12:e december kl. 09:00.  
Vi önskar att samtliga barn är på plats senast kl. 08:45 
Barnen bör vara 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 för barnen med respektive familj på förskolan. Hjärtligt välkommen till kyrkan 
och förskolan den dagen! 
Glöm inte meddela förskolan om ni kommer direkt till kyrkan på morgon samt om ni för ert 
barn till förskolan efter Luciatåget. ( Vi vill inte tappa bort någon ur vårt Lucia tåg) 

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. Vänligen, ta med barnets klädsel till 
den här dagen!  

Vi på förskolan har nu sökt efter ägare till alla vantar, mössor, tröjor, byxor mm som 
ligger i vår kvarglömda korg på förskolan. Om dessa inte finner sin ägare innan 
Jullovet den 20/12-2019 så tillfaller dessa förskolans egendom. Så ta en extra titt och 
hoppas ni finner något. 



Veckans tecken:

Alla tecken till ”Tänd ett ljus och låt det brinna”

Trevlig helg!

Vid frågor:

Hemulerna: 070 189 81 03

Mymlorna: 070 189 81 04

Hattifnattarna: 070 182 11 27 

Mumintrollen: 070 182 11 28 

Öppningstelfon ”Morris”: 070 100 82 37 

Stängningstelefon på ”Eftis” :   070 100 82 30

Från tidigare veckobrev:

Som vi berättade i förra veckobrevet så kommer vi nu framöver att jobba avdelningsvis. Detta innebär lite förändringar i schemat. Vi 
kommer att gå till hjorthagen/midsommarängen/apotekarängen/lottenlund på måndagar kl 9.00, titta därför i veckobrevet vart 
promenaden går på måndagar. Tisdagar och Onsdagar kommer vi att ha skapande i julens tecken i ateljén och eftermiddagen 
närområdes utflykt. Torsdagar är skogsutflyktsdagen för alla Hemuler, Fredagar är vi på förskolan (inne eller ute). Näst kommande 
vecka ser dock väldigt annorlunda ut ;) med många aktiviteter.  

Vi håller på mycket nu med barnets självständighet och hjälpsamhet mot varandra och här kan ni som vårdnadshavare hjälpa oss på 
förskolan :) Vi försöker få barnen att kunna klä sig själva så mycket det går (självklart med stöd ifrån oss vuxna) På torkskåpet har vi 
gjort ett klädschema så barnen lättare ska veta vad som behövs klä på och i vilken turordning. Först halskrage sen tjocktröja , jacka/
byxa eller overall, mössa, stövlar och sist tar man på vantarna för fingrarna behöver man använda för att dra över byxan/overallen på 
stöveln. 

Vid våra gruppsamlingar hos Hemulerna kl 13.00 har vi nu startat upp med temat Vänner/relationer och värdegrundsord. Veckans 
värdegrundsord är Gemenskap och Hjälpsamhet. Kring dessa ord jobbar vi och sätter i dem i vardagliga sammanhang så orden får en 
förståelse och kan användas för av barnen. Ex. - Nu har vi gemenskap då alla leker tillsammans, här på förskolan har vi en gemensam 
regel att vill man leka själv är det okej men om flera barn leker är det alltid okej att bjuda in till lek så ingen kompis blir utan 
gemenskap. Ett annat sätt att använda ordet hjälpsamhet är att när det uppstår en svårighet att man då ber en kompis om hjälp eller att 
barnet erbjuder sin hjälp vid olika leksituationer. Ni får gärna hjälpa oss hemma att fortsätta uppmärksamma dessa värdegrundsord 
eller samtala om hur man är en bra vän, hur man pratar med varandra, osv 

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. Gallonkläder 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! 
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Föräldrarådet 

Föräldrarådet kommer sammankalla till ett möte nu under hösten 2019. 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
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