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…och så var det glada julen slut, slut, slut! Majoriteten av barnen har avslutat sin julledighet och 
kommit tillbaka till förskolan, så ljuvligt att få träffa alla igen! Vi rivstartade veckan med att ha 
majoriteten av Mymlorna på plats, endast tre stycken barn fortsatte jullovet veckan ut. Vi har även 
inlett denna vecka med att fira gruppens första 5-åring, hipp hipp hurra! Innan vi gick på jullov 
förberedde vi såväl er vårdnadshavare som era barn att det kommer ske lite förändringar på 
förskolan efter julledigheten. Alexandra är bland annat inte längre en del av Mymlornas team och 
barnen har med stort intresse och glädje tagit emot Patricia och Emma O istället. Tills vidare 
kommer Patricia arbeta förmiddagarna och Emma O eftermiddagarna med oss Mymlor. 

För allas trygghet inledde vi veckan med en mjukstart, för att ge både barn och pedagoger möjlighet 
att landa i vardagsrutinerna igen. Mycket fortsätter som innan medan det även finns några 
förändringar som vi behöver anpassa oss till. Mymlorna har nu delats in i två färggrupper (istället 
för höstens tre grupper). Paula figurerar som trygg och välbekant pedagog för den GULA gruppen 
och Erika för den RÖDA. Detta arrangemang härleds till att vi inte vill att en grupp barn ska bli 
”påtvingad” en helt ny vuxen medan de övriga två grupperna fortsätter ”som vanligt”. I kapphallen 
kan ni, på barnens röda korgar, se till vilken färggrupp barnen hör! Eller så frågar ni ert barn, de 
verkar ha stenkoll på detta ;) 

Den allra största skillnaden för 4-åringarnas verksamhet i Viken-huset denna vårtermin är ändå att 
5-åringarna äntligen fått tillgång till sina nya utrymmen uppe på Campus, bättre sent än aldrig! I 
praktiken innebär detta att hela bottenvåningen i Viken-huset tillfaller oss Mymlor och Hemuler. Vi 
har spånat på olika lösningar hur vi ska utnyttja och optimera ytornas bäst och kommit fram till att 
en avdelning flyttar sitt samlingsrum. Lotten föll på Hemulerna och de har nu sitt samlingsrum i 
Hattifnattarnas gamla samlingsrum. Mymlorna bor med andra ord kvar i ”Mymlornas vrå” och 
Hemulernas gamla rum har således blivit lekrum. Med fler utrymmen öppnas även nya möjligheter 
och vi har nu valt att dela barnen när det kommer till vilostunden. Hälften av barnen, under ledning 
av Erika, vilar som innan i ”Mymlornas vrå” medan andra hälften, under ledning av Patricia, vilar 
inne i fd ”Hemulernas vrå”. 

Vi kommer fortsätta med verksamhet Mymlorna och Hemulerna skilt för sig, eftersom vår ut-
värdering av hösten visade att lösningen med färggrupper över avdelningarna inte var optimal och 
dessutom har vi fått feedback från er föräldrar där ni önskar att vi ska satsa på mer avdelningsvis 
verksamhet. Fram till klockan 08:30/09:00 och efter mellanmål alla dagar är vi dock alltid 
tillsammans. I schemat längre fram i veckobrevet kan ni utläsa vilken aktivitet som står på 
programmet vilken dag, ni kan även se om ert barns färggrupp har en aktivitet som avviker från den 
andra färggruppen. 



Har ni koll på detta?  
Upprepningar från höstterminen :) 

!  

En stunds vila 
Dagens samhälle har utvecklats till ett ”informationssamhälle”, där vi ständigt omringas av en 
mängd intryck samt olika möjligheter till aktivering. Sömn är vår viktigaste källa till återhämtning 
men även under dagen behöver kroppen och hjärnan vila och återhämtning för att bearbeta dagens 
intryck. På förskolan omges ert barn dagligen av många vuxna och barn under flera olika aktiviter, 
därav har vi en vilostund. För att skapa en lugn och trygg stund önskar vi att ert barn har en egen 
kudde + filt/täcke (+ gosedjur) tillgängligt här på förskolan. 

Öppning och stängning  
Öppningen sker varje dag kl 06:00 i matsalen i Viken-huset. När ni anländer med ert barn är ni 
välkomna in genom någondera av förskolans ytterdörrar. Vänligen, häng barnets tillhörigheter i 
kapphallen, tvätta händerna och kom sedan till Morris-Maria i matsalen. Förskolans ordinarie 
personal börjar kl 06:30. Stängningen äger rum kl 17:00 och fram till det finns förskolans ordinarie 
personal på plats, vi slår dock ihop oss med Eftis ca 16:45. Är man i behov av vård efter kl 17:00 
kontaktar man förskolechef Emma V och då kommer endast Eftispersonal finnas tillgänglig. 

Frånvaro- och sjukanmälan 
Frånvaro- och sjukanmälan görs innan klockan 08:00 till avdelningstelefonen (antingen via samtal 
eller per sms) ELLER via SchoolSoft där ni kryssar i att ert barn är frånvarande. Lämna gärna en 
liten kommentar om anledningen till frånvaron. Sedan bör ni meddela oss senast kl 13:00 dagen 
innan ert barn återvänder till förskolan. Vid feber önskar vi ett feberfritt dygn innan barnet kommer 
tillbaka och vid magsjuka ska barnen vara symtomfria i 48 timmar innan de återvänder till 
förskolan. Vi önskar att ni respekterar detta eftersom det berör andra barn, andra föräldrar och 
personalen. 

Detta önskar vi att ert barn har på förskolan: 

- ändamålsenliga utekläder (”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”) 
- extra kläder anpassade efter årstid (bland annat 2 tröjor, 2 par byxor, 2 par trosor/kalsonger, 2 par 

strumpor, en tjocktröja) = lägg dessa i barnets genomskinliga låda i kapphallen 
- en vattenflaska (det är på föräldrarnas ansvar att hålla flaskan ren!) 
- kudde, täcke/filt, eventuellt gosedjur (bör få plats i barnets genomskinliga låda tillsammans med 

barnets extra kläder) 

OBS! För att undvika eventuella missförstånd 

1) kom ihåg att märka, gärna med för- och efternamn, barnets samtliga tillhörigheter! 
2) barnens egna leksaker stannar hemma. Tack för förståelsen! 



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” :) 

OBS! Från och med måndag vecka 4 (20 januari 2020) kommer vi inleda med rörelsestunder i 
skolans gymnastiksal. Vi har fått tillgång till salen direkt från morgonen och kommer därmed 
ha morgonsamling redan klockan 08:30 i Mymlornas samlingsrum. 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. 
 

!  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Rörelsestund på 
Midsommarängen

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 Röda 
ladan i Hjorthagen och 
äter vårt mellanmål där. 
Vi kommer tillbaka till 

förskolan ca 14:30. 
Välkommen att hämta ditt 
barn från Hjorthagen 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 
gul >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03390 
röd >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02751 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03390
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02751
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00051
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03390
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02751


!  

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 god fortsättning, 
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)

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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