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Ännu en vecka har svischat förbi i rasande takt, det går fort när man har roligt! Att vi går mot 
ljusare tider blir allt mer tydligt då det inte längre är lika mörkt utomhus när vi gör oss redo för 
utevistelse efter frukost. Det är också roligt att vi kan vara längre ute på eftermiddagarna innan det 
blir mörkt. Under veckan har vi fått njuta av en hel del sol, men vi håller ändå tummar och tår för 
snö och kyligare temperatur, så att vi förhoppningsvis får njuta av lite mer pulkaåkning innan det 
blir dags för ”riktigt” vårväder. 

!  

Hälsning från kansliet: 

• Vid antagning till Gripsholms förskola tillämpar vi syskonförtur som ett av antagningskriterierna, 
det är därmed viktigt att ni - vars barn med syskon som önskar plats på förskolan - uppdaterar 
eventuella syskon till vårt kansli. Vänligen, kontakta administratör Katarina Hedman eller 
Camilla  Wandin (kontaktuppgifter: https://gripsholmsskolan.se/administration/) om det känns 
aktuellt för just er! 

• Har ni kommit ihåg att fylla i länken för omsorgsbehov/icke behov av omsorg under sportlovet? 
Om inte (sista anmälningsdagen är 3:e februari 2020) gå genast in på: >> https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSde4WLu6-Y6BrCqd178tlU2B3W135qejUmzHg0hP14DFDhQ0g/viewform 

Hjärtligt 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! 

PS. Om ni tagit del av skolans föräldramöte med samma tema behöver ni inte känna er stressade att 
närvara under förskolans föräldramöte, eftersom samma saker kommer beröras. 

https://gripsholmsskolan.se/administration/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4WLu6-Y6BrCqd178tlU2B3W135qejUmzHg0hP14DFDhQ0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4WLu6-Y6BrCqd178tlU2B3W135qejUmzHg0hP14DFDhQ0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4WLu6-Y6BrCqd178tlU2B3W135qejUmzHg0hP14DFDhQ0g/viewform


Hänt under veckan som gått: 

- I måndags var det äntligen dags för rörelsestund i skolans gymnastiksal! Barnen var extremt 
ivriga och det var ett glatt gäng som sprang sig svettiga i salen. Vi inledde men en samling med 
fokus på genomgång av diverse regler i gy-salen (bland annat att vi antingen är barfota eller 
använder innetofflor under rörelsestunden, samt vad visselpipans signal betyder: en vissling = 
stopp + stanna medan två visslingar = gemensam samling). Våra rörelsestunder inleds alltid med 
en uppvärmning och därefter leker vi ett par rörelsekar. För att få ut mest av tiden i gy-salen har 
vi valt att ha hålla tillhörande nedvarvning/avslappning nere på förskolan, direkt efter avslutat 
rörelsepass i gy-salen. 

Påminnelse: Observera att vi på måndagar framöver kommer ha rörelsestund i skolans gymnastiksal. Vi har tillgång till 
salen direkt från morgonen och inleder därmed 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. 

- Under tisdagen ägde vår sedvanliga skogsutflykt till Hjorthagen rum, eller så hade vi i alla fall 
planerat. Lite snopna blev vi allt när vi kom till den stora grinden och det hängde en tjock kedja 
med hänglås på grinden. Tillsammans läste vi på den temporära skylten: ”STÄNGT på grund av 
säkerhetsskäl i och med underhållsarbete". Så det var bara att svänga på klacken och ta i bruk 
plan B: Det fick bli en utflykt till Apotekarängen istället! Precis som under senaste vecka 
fortsatte vi med olika matematik-uppdrag som Snusmumriken delgivit oss och genom gott 
samarbete lyckades vi med alla tre uppdrag. 

- I musiken har vi fortsatt med ord som rimmar. Vi har även fokuserat på takt och stavelser och 
som följd av det även övat på att ”klappa våra namn”, alltså att klappa en gång per stavelse i det 
egna namnet. 

- Under den skapande aktiviteten denna vecka har vi fortsatt med kartläggningen i form av var 
barnen befinner sig ifråga om hänthet, penngrepp och gestaltningsförmåga. Vi vill också ta reda 
på hur barnen klipper med sax. Vad barnen fick göra i praktiken får ni gärna gå in och läsa 
mera om under Verksamhetsloggen på SchoolSoft! 

- Torsdagens eftermiddagsutflykt gick den här veckan till Kyrkoruinerna (och inte SLOTTS-
ruinerna som det så felaktigt stod i förra veckans veckobrev!). Köket hade denna gång försett oss 
med korv med bröd, mycket gott i den bitande vinden som ven denna eftermiddag. Eftersom 
detta var första gången som vi korsade den trafikerade Stallarholmsvägen blev det mycket 
diskussion kring trafikvett och trafikmärken denna dag. Och barnen ska verkligen ha en eloge  
för hur fint de promenerade, hela vägen fram och tillbaka! 

- På fredagseftermiddagen denna vecka blev det aktuellt med fredagskul i gymnastiksalen, en 
varmt uppskattad aktivitet för såväl barn som pedagoger… Och även några föräldrar som glatt 
deltog en stund :) 



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 
Kyrkoruinerna, INTE 

SLOTTSruinerna som det 
så felaktigt stod i senaste 

brev ;) och äter vårt 
mellanmål där. Vi 

kommer tillbaka till 
förskolan ca 14:30. 

Välkommen att hämta ditt 
barn från Kyrkoruinerna 

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 
födelsedag >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10692 

hurra >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04970 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10692
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04970
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10692
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04970
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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) 

Efterlysning 

En mymla saknar sina innetofflor med flygplan på. De bör vara namnmärkta. Ta er gärna en 
titt, såväl hemma som vid barnens tillhörigheter på förskolan, om ni råkat fått fel av misstag. 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn?  
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev! 

Korgen med VEMS-kläder samt ”kläd-sträcket” ovanför i vår skohall håller på att fyllas 
på, igen, ta gärna för vana att se över vad som finns där med jämna mellanrum. Kanske 
det är något som tillhör just ert barn..?


