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Och så var den första hela veckan efter jullovet, förbi - svisch sa det bara! Vi har nu kommit igång 
med våra regelbundna rutiner och om inget annat anges så kan ni räkna med att veckoschemat (se 
längre fram!) rullar på framöver. Viktigt för er vårdnadshavare att förhålla er till är vår rörelsestund 
på måndagar, att vi med start klockan 09:00 går på skogsutflykt till Hjorthagen på tisdagar och att vi 
ska försöka gå iväg på utflykt i vår närmiljö på torsdagseftermiddagar. Då tar vi dagens mellanmål 
med oss och är tillbaka på förskolan runt 14:30.  

Observera att vi från och med måndag vecka 4 (20 januari 2020) kommer inleda med rörelse-
stunder i skolans gymnastiksal. Vi har fått tillgång till salen direkt från morgonen och 
kommer därmed inleda dagen med morgonsamling redan klockan 08:30 i ”Mymlornas vrå”. 
Därefter går vi i samlad trupp till gymnastiksalen. Inga ombyteskläder behövs men tänk 
gärna på att ert barn har mjuka kläder på sig denna dag, med andra ord helst inga tighta 
jeans eller klänning/kjol. Hoppas det inte ställer till med besvär för någon att behöva infinna 
sig redan klockan 08:30 på måndagsmorgnarna - det är absolut inget tvång, men det 
underlättar för såväl barn som verksamhet om man kan vara med från start. I egenskap av 
småbarnsförälder går dock alla morgnar inte lika smidigt, och anländer ni efter att morgon-
samlingen ägt rum hittar ni oss i gymnastiksalen fram till klockan 09:30. 

!  

Allt mer blir SchoolSoft en viktig del av vår verksamhet på Gripsholms förskola. Utöver att ert 
barns vårdtider finns registrerade i systemet (för ni har väl kommit ihåg att uppdatera tiderna nu 
efter årsskiftet?) och att vi fyller i hur era barn kommer och går på förskolan, så har det också blivit 
en viktig informationskanal för att nå ut till er vårdnadshavare. Under veckans gång har 
administratör Camilla Wandin skickat ut viktig information angående det stundande sportlovet och 
rektor Emma Vesterlund har skickat en intresseförfrågan angående att bilda en projektgrupp som 
ska ta itu med vår utemiljö. Vänligen, läs mera under ”Aktuella nyheter” på SchoolSoft! 

Hjärtlig välkommen på förskolans föräldramöte! 
När? 5:e februari 2020 

Tid? Klockan 18:00-19:30 
Var? Skolans matsal 

Rektor Emma Vesterlund kommer att inleda föräldramötet för att sedan ge över ordet till skolpsykolog 
Anna Michanek. Hon kommer föreläsa kring temat: ”Hur hjälper vi våra barn till att bli demokratiska 

medborgare?”. Välkommen! 



Hänt under veckan som gått: 

- På måndagen gick vill till Midsommarängen för en gemensam rörelsestund. Eftersom detta var 
första gången efter jullovet var fokus på att se och bekräfta alla barn, känna in hur barnen 
bemötte varandra och hur de kom ihåg olika lekar från vår lekbank som vi började bygga upp 
under höstterminen. Vi lekte ”Följa John”, ”Kram-kull” och ”Knack, knack är Mulle hemma?”. 
Eftersom alla dessa lekar var bekanta för barnen sedan innan, var det barnens uppgift att berätta 
för varandra hur lekarna går till. 

- På tisdag gick vi på skogsutflykt till vår välbekanta samlingsplats i Hjorthagen. Barnen var ivriga 
över att få vara tillbaka och till deras stora glädje var Snusmumriken med oss även denna gång. 
Den där lilla filuren har ibland gömt saker i fröknarnas fickor eller i vår utflyktsväska och denna 
tisdag hittade vi en hög med uppdragskort i en av fröken Paulas fickor. I mindre grupper, 
tillsammans med en pedagog/grupp, fick barnen sedan försöka verkställa uppdragen. Under 
denna vårtermin kommer vi jobba en del med matematiska begrepp, såsom: lika många, fler/
färre, större/mindre än, stor/liten, lång/kort, hälften/dubbelt, talramsan 1-10, m.fl. och dagens 
uppdrag var fokuserade kring dylika begrepp. Exempelvis: Hämta lika många löv som tuppen 
har ben! eller Hämta fyra pinnar! eller Hitta en liten sten! Tillsammans i de mindre grupperna 
samarbetade sedan barnen för att klara av sina olika uppdrag. 

- Veckan innan, när vi återvände till förskolan efter jullovet, la barnen direkt märke till att Nisse-
dörren ej fanns inne i ”Mymlornas vrå” längre. Där dörren en gång var fanns nu istället ett 
ihoprullat brev, spännande! I burken med namnlappar fanns det två namn kvar och eftersom de 
barn var på plats under tisdagen denna vecka valde vi att läsa Nissens brev den dagen. Nissen 
Nils berättade att han nu efter den stressiga december-måndaden flyttat ut och åkt på semester. 
Han skrev också att han var otroligt stolt över ”Mymlorna” som gjort SNÄLL-uppgifterna som 
funnits i den gömda SNÄLL-karamellen. Han skrev att han gärna flyttar in igen till nästa jul, 
men att han då förväntar sig att barnen fortsätter vara snälla gentemot varandra och funderar på 
hur man är en bra vän. Till barnens stora glädje hade han också gömt SNÄLLkaramellen en sista 
gång innan han åkte iväg på semester. 

- Under den skapande aktiviteten denna vecka har vi inlett en kartläggning i form av var barnen 
befinner sig ifråga om hänthet, penngrepp och gestaltningsförmåga. Vi gick även igenom vilka 
delar ett ansikte består av och barnen fick sedan i uppgift att rita ett självporträtt. Dessa 
teckningen kommer små småningom finnas utställda på förskolan, så ta er gärna en titt när ni har 
möjlighet! 

- I ett led att jobba vidare med ett nyanserat talspråk och utvidga barnens ordförråd har vi denna 
vecka börjat koncentrera oss på rimord. I musiken har barnen sjungit och ramsat olika ord som 
rimmar och fokus här har varit olika saker som rimmar på diverse djur. 

- Under torsdagseftermiddagen gick vi iväg på utflykt till Röda ladan i Hjorthagen. Ett uppskattat 
utflyktsmål för såväl barnen som pedagogerna! Här flödar fantasin och barnen var både ekorrar i 
det ihåliga träder, brandmän som släckte bränder och sjömän på stora skepp. I vår dramaten-
väska hade vi denna gång mjuk macka, mjukost, vatten och varsin clementin - tack köket! 

- På fredagseftermiddagarna försöker vi göra en gemensam humörhöjande aktivitet för de barn 
som är på plats, och denna fredag blev det disco såväl inomhus som utomhus! 



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” :) 

 

!  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00

Rörelsestund i 
gy-salen  

(samling i 
Mymlornas vrå 

kl. 08:30!)

Skogsutflykt till 
Hjorthagen

Musikstund 
Skapande 

verksamhet

Musikstund 
Skapande 

verksamhet
Utevistelse

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Sagostund Sagostund Sagostund

Vi går på utflykt till 
Slottsruinera och äter vårt 

mellanmål där. Vi 
kommer tillbaka till 
förskolan ca 14:30. 

Välkommen att hämta ditt 
barn från Slottsruinerna 

om du hämtar innan 
14:30 den här dagen!

Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken 

januari >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051 
gympa >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01183 
musik >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01646 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01183
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01646
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01183
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01646
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En VIKTIG påminnelse: 

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! 

Med önskan om en trevlig helg, 
Paula, Erika, Patricia och Emma 

  

Vid frågor: 
Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 
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) 

Påminnelse om några hälsningar från kansliet: 

1. Vänligen, uppdatera SchoolSoft med ert barns tider eftersom det är en ny termin 

2. Gripsholms skola och förskola håller föräldramöten och Öppet hus, läs mera:  
• https://gripsholmsskolan.se/foraldramoten-och-oppet-hus-i-januari-2020/ 

3. Protokoll från höstterminens möte med föräldrarådet finns nu publicerat, lär mera: 
• https://gripsholmsskolan.se/protokoll-fran-foraldraradets-mote-den-19-november-2019/ 
• 4-åringarnas föräldrarådsrepresentanter 

- Mymlorna >> Fredric Blommé Sekund: fredric.blomme@gmail.com 
- Hemulerna >> Hanna Boström: hannageb@gmail.com 

4. Skolan påminner om det rådande trafikflödet och vill även poängtera att Slottsparkeringen är till 
för er föräldrar medan övre parkeringen (den vid skolbyggnaderna högra och norra flygeln) är 
tillägnad lärarna. 

• trafikflödet:  
- https://gripsholmsskolan.se/trafikflode-gripsholmsskolan/ 

• skolområdet: 
- https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2019/10/Skolomradet-2019-2020.pdf 
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