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Veckans stora snackis inne hos Mymlorna? Jo, vår saknade Alexandra! Vi har en tid redan funderat 
på hur hon har det i sitt nya hem på Gotland och denna vecka satte vi alla våra funderingar på pränt. 
Alla barn fick komma med sina tankar, frågor, hälsningar och tillsammans skrev vi sedan ett brev 
till Alexandra. De som ville fick även rita och skicka med en teckning. Vad gör hon om dagarna? 
Saknar hon oss? Hur mår hennes barn? Vad äter man för mat på Gotland? Detta är bara en bråkdel 
av frågorna som snurrat i Mymlornas huvud den senaste tiden. Nu är vårt brev frankerat samt postat 
och vi väntar med spänning på svar!  

!  

Påminnelse om 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 vi återigen tillbaka i gy-salen för en ledd rörelsestund. Vi inledde med upp-
värmning där vi skulle röra oss runt i salen med fokus på en grovmotorisk grundrörelse (t.ex. gå, 
springa, krypa, åla, rulla…) i taget. Därefter fortsatta vi med musik-stop och barnen fick föreslå 
vilka djur vi skulle imitera när musiken spelade. Till sist introducerades en ny lek, ”Svans-
leken”. Med hjälp av vår fantasi förvandlandes vi till färggranna, kinesiska drakar med varsin 
lång svans. När alla fått varsin svans var det hög tid för oss springa runt i salen och försöka att 
inte bli av med den, samtidigt som vi gärna ville ha flera färggranna svansar. När tiden för leken 
gått ut samlades vi allihopa för att räkna ihop våra samlade färggranna svansar och det var en 
präktigt antal vi tillsammans fick ihop! 

- Under tisdagen kunde vi återigen gå på skogsutflykt till Hjorthagen. Från och med denna vecka 
kommer vi alltid gå till Röda ladan vid ängen när det är dags för vår skogsutflykt, vi kommer 
med andra ord framöver ej svänga upp till höger direkt efter den stora grinden. Detta på grund av 
en överenskommelse mellan Gripsholmsskolan och Gripsholms Slott. Hjorthagen är ett natur-
reservat och klassas som ett Natura 2000-område, vilket innebär att man vill bevara den 
biologiska mångfalden inom EU. Vi vill givetvis hjälpa till med att bevara vårt gemensamma 
kulturarv och med tanke på det var vår förra utflyktsplats inte optimal för ändamålet. 

- Vi har flera barn på Mymlorna som är extremt intresserade av rollekar. Därför beslöt vi oss för att 
ta rollspelandet från den fria leken med oss in i samlingen en eftermiddag innan mellis. De som 
ville fick, fyra i gången, improvisera ett rollspel till sången om ”Bockarna Bruse”. Sagan hade vi 
läst innan så berättelsen kunde de. Detta visade sig vara extremt populärt och något vi kommer 
erbjuda fler gången! 

- Torsdagens eftermiddagsutflykt fick denna vecka samma destination som vår skogsutflykt. 
Tanken var att vi skulle gå till Kyrkoruinerna med pga av att förskollärare Paula Eriksson var 
sjukledig planerade vi om. Hoppas Ni såg meddelandet som skickades ut på SchoolSoft innan 
utflykten ägde rum och att sista-minuten-ändringen inte vållade några besvär! 

- Var är snön och minusgraderna? Hör ni hur fåglarna kvittrar som om det vore vår? Har ni läst 
att körsbärsträden i Kungsträdgården i Stockholm har börjat blomma? Det är inte bara barnen 
som är konfunderade över det rådande vintervädret utan även vi pedagoger. En del av 
vårterminens pedagogiska planering är svår att verkställa på grund av att den rätta inspirationen 
uteblir när årstidens typiska kännetecken lyser med sin frånvaro. Istället får vi fånga upp det som 
sker här och nu och när barnen pratar om hur det knoppar i träden och har hört att någon redan 
sett tidiga vårblommor som tussilago - ja vad är då bättre är att integrera barnens tankar i 
verksamheten! Så under fredagen fick barnen tillgång till papper och fingerfärg och fick skapa 
färggranna blomster-konstverk :) 



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 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 

februari >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530 
varsågod >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184 

tack >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/04530
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05184
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805


!  

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..?


