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Swisch! sa det och så var årets sportlov förbi! På förskolan har vi inte varit många under veckan 
som gått och Mymlorna har fått ”känna sig stora” både när det kommit till att vi har fått äta lunch i 
skolans samtal, samt att vi har fått vara uppe på Campus. På Campus har vi fått leka i Hatti-
fnattarnas och Mumintrollens utrymmen, något vi gärna vill göra flera gånger! Det finns foton på 
”Verksamhetsloggen” på SchoolSoft för den som är intresserad… Hoppas att Ni som varit lediga 
fick det sportlov Ni önskade er :)  

På Gripsholms förskola har vi möjlighet att samarbeta med skolan på olika sätt och inom ramen för 
vårt värdegrundsarbete finns ”förberedande” aktiviteter som ett led direkt under våra stöttepelare 
”trivsel” och ”trygghet”. Ett sätt som vi har valt att arbeta förberedande på är att arrangera fadder-
verksamhet. I praktiken innebär det att varje Mymla kommer tilldelas en ”fadder” från en skolklass 
och vi kommer sedan ha uttalade fadderträffar där vi ses. Syftet med fadderverksamheten är att för-
skolebarnen får en liten insyn i skolan, utvecklar sina sociala förmågor samt att faddrarna blir 
ansvarstagande. Planeringen för arrangemanget är i full gång och vi siktar in oss på en träff i början 
av mars :) 

Påminnelser från föregående veckobrev: 

• Ett flertal av Mymlorna har under veckans gång varit förkylda, några även hemma med feber. Vi 
vill därför (återigen…) påminna er om att sjukanmälan (eller annan frånvaro) görs innan klockan 
08:00 på morgonen till avdelningstelefonen (antingen via samtal eller sms) eller på SchoolSoft. 
Sedan vill vi även påminna er om vikten av att ni meddelar oss senast klockan 13:00 dagen innan 
ert barn är redo att återvända till förskolan. Om vi inte hör något så räknar vi med att ert barn är 
frånvarande tills ni hör av er! Ni som är i behov av omsorg innan 06:30, vänligen meddela även 
Morris-Maria (kontaktuppgifter till respektive telefon finns längst ner i detta veckobrev) om ni av 
någon anledning inte kommer på morgonen. Morris-Maria hälsar att ett sms räcker gott och väl! 

• Då veckan har bjudit på varierande väder i form av minusgrader varvat med plusgrader och regn 
har det varit en hel del kläder i omlopp. Kommer ni ihåg att kolla i torkskåpet i samband med att 
ni hämtar ert barn? Har ert barn de extra kläder vi önskar att alltid finns i den genomskinliga 
lådan? Hänger det kläder anpassade för det aktuella vädret på ert barns krok? Vi önskar verkligen 
att så är fallet, för det underlättar såväl för ert barns vardag på förskolan som för oss i personalen - 
tack! 



Mymlornas veckoschema 

>> Fettisdagen infaller på tisdag! Hur många semlor kommer du äta? Eller har du redan 
tjuvstartat och ätit några? ;) 

>> om det sker ändringar i vårt aktuella veckoschema informerar vi alltid om dem via SchoolSoft, 
ta därför för vana att läsa SchoolSoft dagligen, eller så väljer ni att tillåta pushupnotiser under era 
inställningar så går ni inte miste om något!  
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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: 
Veckans 

flanosaga
Sagostund Sagostund

Vi går på utflykt till 
Lottenlund och äter vårt 

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

Välkommen att hämta ditt 
barn från Lottenlund 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  

fettisdag >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/09438 
semla >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01137 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/09438
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01137
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/09438
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01137
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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 

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

(det går utmärkt att skicka ett mail till paula.eriksson@gripsholmsskolan.se om det finns 
önskemål om efterlysningar! Så bifogar vi det i veckobrevet…) 

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

mailto:paula.eriksson@gripsholmsskolan.se
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