
Veckobrev
v. 5

Oj vad veckorna går fort. Redan strax inne i vecka 5, en hel hand.  
Dessa första veckor har vi sjungit för några kompisar som fyllt en hel hand plus att vi lärt oss att 
räkna till fem på tecken. Siffran fem kommer upp i många utav våra vardagsting, alltifrån hur 
många saker man lägger på sin mattallrik, rim och ramsor, pinnar i skogen, spelregler i ett spel och 
mycket mer. 

Vi har denna vecka fortsatt med att vara en god kompis och medmänniska, hur lekar man med en 
kompis och vad behöver jag som kompis ta ansvar över. Ansvaret gäller allt ifrån leksaker/ 
arbetsmaterial man leker med till att ta hand om sin kompis/kompisar.   

På rörelsen i gympasalen gjorde vi samarbetsövningar och som avslutning gjorde vi en räkne och 
rörelse stafett.  Barnen tycke detta var superkul så det kommer att komma fler gånger på våra 
rörelsestunder.  

På skapande stunden fick barnen göra färdigt sina självporträtt och sedan svara på några 
intervjufrågor allt detta sitter uppe i vår korridor.  
Barnen har även fått träna på att klippa, detta övade på genom att man skulle klippa på strecken på 
en manet och nästa uppgift var att först färglägga en orm och sedan klippa ut  denna. Jag måste få 
säga - vilka duktiga barn! Dessa alster hänger i taket i vårt klassrum.  

Då vi den gångna veckan hade ett par fall av magsjuka tog vi och gjorde en spontanutflykt till 
Lottenlund, mycket uppskattat av barnen.  
Ibland behöver vi vara lite spontana i vår verksamhet men vi går alltid ut med ett meddelande på 
schoolsoft (jag hoppas verkligen att ni är bekväma med denna sida nu) vi har även Hemultelefonen 
med oss, så ni når oss.  

I den fria leken har barnen fortsatt att spela mycket spel denna vecka, jättekul! Som vi skrev i förra 
veckobrevet: har ni något spel hemma som vi kan låna så är det välkommet. 

Även rolleken har även börjat växa fram i ett utav våra nya rum. I rolleken utövar barnen sin fantasi 
samt bearbetar sina upplevelser om sin omvärld. I denna lek skulle vi behöva lite mer rekvisita så 



som hattar, yrkesrollskläder tex. doktor/läkare, snickare mm. Vi har många klänningar, kjolar och 
superhjältekläder så det behöver vi inte. Barnen önskar även doktor saker och andra verktyg.  
 

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! 

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  



Hemulernas veckoschema 

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

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7:30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Utevistelse Skapande Skogsutflykt Musik Utevistelse

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

12:00 Rörelse Möjlighet att 
vara i ateljén Fri lek Fri lek Fri lek

Fri lek

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Innelek Utevistelse Utevistelse

16:45 Vi går till Eftis Vi går till Eftis Vi går till Eftis Vi går till Eftis Vi går till Eftis

17.00 Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger



Från tidigare veckobrev:

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!

Under våra fria lekstunder som det står på veckoschemat så är fokus på att:  
vara en bra kompis, låta kompisarna vara med, använda ett bra språk mot mina kompisar, träna i att gå in och ur i en lek, 
spela spel (turtagning/regler/tålamod/), lägga pussel, finmotorik (klippa, pärla, leka med lera, sy mm), fantasi i rollek/
bygglek/fordonslek vi pedagoger finns alltid med som stöd i den fria leken för att stötta och vägleda.  

Som vi berättade i fjol så kommer nu Hemulerna under vårterminen att arbeta i helgrupp, detta innebär att alla Hemuler 
har Skapande på måndag och tisdag, skogen på onsdag och musik på torsdag. Veckoschema vad vi gör alla dagar 
kommer alltid finnas med precis som förut så ni vet när och vart vi Hemuler är :) Vilken eftermiddag vi kommer att gå 
på utflykt väntar vi med någon vecka.  
Då femåringarna flyttat upp på Campus så har vi fördelat om schemat bland oss personal, detta innebär att vi 4-åringar 
kommer att samarbeta med Eftis från kl ca 16.45 då sista personal hos 4-åringarna är kl 17.00, 5-åringarna kommer ner 
från Campus 17.00 och deras sista personal slutar 17.15. Fråga oss personal om det är ngt oklart.  

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. 

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! 

!

Föräldrarådsrepresentanter hos Mymlor och Hemuler: 

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

Är det ngt ni skulle vilja att dessa tar upp på mötet under våren så maila
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