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Vårterminen 2020 
Mumintroll och Hattifnattar 

Praktiska saker:

Frukosten äts som vanligt i vår matsal i Viken. Frukosten inleds kl. 7:00 och avslutas kl. 
7:30. Barn som är i behov av målet bör anlända mellan klockan 7:00-7:15 för att hinna 
äta innan vi klär på oss och går ut. Vi önskar att alla barn som anländer till frukosten och 
efter kl. 7:30 är påklädda för utevistelse under morgonen. 

Promenadtåget till Campus går alla dagar från övre gården kl. 8:15. Lämnar ni ert barn 
efter denna tid lämnar ni vid Campus. Om ni vill komma in till Campus innan kl. 8.15, 
prata med förskolechef Emma Vesterlund (emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se). 
Lunchen äter vi fortsättningsvis i Viken medan mellis äts på Campus, med undantag då 
det serveras gröt. Dagen avrundas uppe på Campus kl. 17:00, för att sedan sammanslås 
med andra barn i Viken kl. 17:15. Det vill säga, hämtar ni ert barn efter kl. 17, hämtar ni i 
Viken. Vi önskar att ni som hämtar ert barn efter kl. 17 meddelar er ansvariga pedagog 
om ni vill att ert barn ska ha med sig några tillhörigheter hem. Medtag då en väska som 
barnet själv orkar bära ner till Viken. 

Vi påminner om att det inte är tillåtet att köra bil upp till Campus för att hämta eller lämna 
ditt barn. Parkera bilen på Slottsparkeringen som är till för er föräldrar. Den övre 
parkeringen är tillägnad lärarna. Vänligen respektera detta! 

Efter att vi ätit lunch fortsätter vi dagen med en sagostund, vilket innebär en 
avslappnande stund med en saga. I och med barnens behov, med erfarenhet från vilan 
under höstterminen, anser vi att det inte längre är nödvändigt med kudde och filt under 
sagostunden. Barnen ska således inte ha med någon kudde eller filt till förskolan. Om 
barnet vill får hen ha med ett litet gosedjur som ska rymmas på sin egna plats i den röda 
korgen i kapphallen. 
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Vid barnets plats i kapphallen önskar vi att barnet har sin mössa, vantar, halsduk och 
vattenflaska i den röda korgen. Påsen med extra kläder önskar vi förvaras inne i skåpet 
och ytterkläderna på kroken. Skorna som barnen använder under dagen ställs på 
skohyllan i hallen och barnets extra skor på hyllan vid barnets plats.  
OBS! Skogräns på röda mattan. 

På Gripsholms förskola tillbringar vi mycket tid utomhus. Det innebär att ert barn behöver 
kläder efter väder. Kom ihåg att eventuella missförstånd lättare undviks och att det också 
är lättare för barnen att hålla reda på sina saker om barnets samtliga tillhörigheter är 
namnmärkta, gärna med för- och efternamn. Tänk på att barnets egna leksaker stannar 
hemma. 

Vi önskar att ert barn har med:

• Extra kläder anpassade efter årstid (bland annat 2 tröjor, 2 par byxor, 2 par trosor/
kalsonger, 2 par strumpor, 1 tjocktröja) 

• En vattenflaska (det är på föräldrarnas ansvar att hålla flaskan ren) 

Sjukanmälan görs innan klockan 8:00 till avdelningstelefonen (antingen via samtal eller 
sms) eller på SchoolSoft. Sedan bör ni meddela oss senast klockan 13:00 dagen innan 
ert barn är redo att återvända till förskolan. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan 
barnet kommer tillbaka och vid magsjuka ska barnet vara symtomfri i 48 timmar innan 
hen återvänder till förskolan. Vi önskar att ni respekterar detta då det berör andra barn, 
andra föräldrar och personalen. 

Karta över skolområdet:

Gripsholms förskola 
5-åringar

Gripsholms förskola 
4-åringar

Slottsparkeringen

Övre gården

Förskolans matsal

Campus

Viken



Inför förskoleklass

Under våren kommer vi som tidigare nämnt att jobba mera skolförberedande inför nästa 
läsår då barnen börjar förskoleklass. Skolförberedande inslag kommer därmed att 
genomsyra verksamheten. Innan barnen börjar förskoleklass finns en del mål som vi 
pedagoger och lärare i förskoleklass vill att barnen ska uppnå. Vi skulle därmed 
uppskatta om ni också hemma övar på följande saker tillsammans med ert barn. 

Inför förskoleklass ska barnet kunna:

• klä på sig själv. 

• gå på toa och torka sig själv. 

• använda kniv och gaffel. 

• vänta på sin tur. 

• använda sax och klippa. 

• skriva sitt namn. 

• koncentrera sig en längre stund. 

Dessa mål har vi redan under höstterminen övat på och vi fortsätter nu under vårterminen 
att jobba för att alla ska kunna uppnå målen. Vi pedagoger finns självklart till och stöder 
barnen vid behov, till exempel vid påklädning eller toabesök. Vi vill dock att barnen 
provar själva innan de ber om hjälp av oss pedagoger, detta för att barnen ska lära sig.


