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Vi vinkar hejdå till en händelserik vecka, med såväl varierat program som väderlek. Är detta inte 
aprilväder, en månad för tidigt, så säg?! Majoriteten av barnen gläds åt detta blöta väder som skapar 
härliga vattenpölar och lervälling. Ni anar inte hur många liter vatten barnen ivrigt samlar på sig 
och antalet lerkakor de skapar. Som pedagog är det underbart att se barnens tindrande ögon när de 
leker utomhus, helt obrydda och oberoende av väder! För det finns sannerligen inget dåligt väder, 
bara dåliga kläder… Lyckligtvis har Mymlorna ändamålsenliga utekläder som gör utomhusleken 
rolig MEN ibland blir det lite blött ändå. Denna vecka har torkskåpen svämmat över av bl.a. 
strumpor, vantar och byxor och vi BER er, titta i skåpen vid hämtning/lämning och ta bort de kläder 
som torkat och tillhör Ert barn. Vi kan omöjligen hålla koll på vems som är vems eftersom 
majoriteten av kläderna inte är namnade. Uppdatera även den genomskinliga lådan med extra 
kläder, så att det säkert alltid finns torra kläder till hands samt plocka i ordning vid barnets plats i 
kapphallen - tack för att ni hjälper till och således underlättar vardagen på förskolan :) 

I den åldern som Mymlorna är i nu har de en sprudlande fantasi. De pratar mycket, ställer många 
frågor och är nyfikna på andra personer. Hjältar och karaktärer från filmer och böcker finns ofta 
med i deras lekar och de kan ibland ha lite svårt att skilja på fantasi och verklighet. På förskolan hör 
vi en hel del om Lego Ninjago, Fortnite, Spindelmannen, Ninja Turtles, Hulken med flera. Dessa 
karaktärer inspirerar oundvikligen barnen, såväl i leken som i hur barnen samtalar med varandra. Ni 
som vårdnadshavare sätter själva gränser kring och lär barnen att hantera olika media. Ni är experter 
på era barn och kan ta de beslut som Ni anser är bäst för era barn. Men när brottning/sparkar/
knytnävslag och hårda ord blir allt vanligare så behöver vi ryta ifrån! På förskolan har vi en 
nolltolerans mot våldsbenäget beteende och nu vädjar vi om er hjälp - samtala med era barn och 
föregå med gott exempel i hur man är gentemot sina medmänniskor. Vi jobbar dagligen med att 

Hälsningar från kansliet: 

- Med anledning av det nya coronviruset covid-19 har skolans rektor Nina Lidfors publicerat en hälsning på 
hemsidan, läs gärna: https://gripsholmsskolan.se/halsning-fran-rektor-med-anledning-av-coronaviruset-
convid-19/ 

- Föräldrarådet kommer sammanträda 6 april 2020 klockan 19:00. Behöver Ni komma i kontakt med 
förskolans representanter? Finns det något Ni skulle vilja att tas upp under mötet? Vänligen ta kontakt genom 
att maila: 

• Mymlorna >> Fredric Blommé Sekund: fredric.blomme@gmail.com 
• Hemulerna >> Hanna Boström: hannageb@gmail.com 
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markera vad som är accepterat kontra icke accepterat beteende, men ärligt talat känns det ibland lite 
som att jobba i motvind… Vi hör hur barnen berättar om hur de brottas hemma med sina föräldrar, 
hur de pratar om att föräldrarna ropar till varandra och aldrig ber om förlåtelse, barnen förklarar att 
hemma finns det minsann inga regler m.m. Mycket tar vi med en nypa salt, för vi känner mycket väl 
till hur fantasin tar över deras verklighetsuppfattning MEN vi ser gärna att Ni vårdnadshavare ”ror i 
samma båt” som oss när det kommer till att forma framtidens medborgare. 

Hänt under veckan som gått: 

- vi inledde veckan med en rörelsestund i gy-salen. Våra molnord samarbeta och gemenskap stod i 
fokus och vi började med en lek som heter ”Ekorrarna byter bo”. Inledningsvis fick alla barn/
ekorrar, förutom en, ett eget bo att vara i, för att sedan byta bo när den ekorren som stod utan bo 
ropade ”Alla ekorrar byter bo”. Den som stod utan bo skulle nu snabbt försöka hitta sig ett bo, 
vilket i sin tur betydde att en ny ekorre blev utan bo. Efter ett par gånger fungerade detta utan 
problem och hälften av alla bon plockades bort. Det betydde i sin tur att det nu skulle bo två 
ekorrar i varje bo. Att dela bo tillsammans med en kompis fungerade jättebra och vi tog leken till 
nästa nivå. Flera bon plockades bort och nu skulle det bo fyra ekorrar i varje bo. Detta visade sig 
inte vara lika lätt, och vi behövde hjälpas åt för att räkna att det blev rätt antal i varje bo = 
vardagsmatematik! Efter uppvärmningsleken introducerades den s.k. fallskärmen för barnen. Det 
är en färggrann, stor, rund, fladdrig skärm som passar ypperligt för samarbetsövningar. Denna 
första gång fick fokus ligga på att presentera den, öva ”övertags-greppet” samt försöka få in luft 
under skärmen så att vi tillsammans fick plats att sitta inne, under skärmen. ”Det är som ett 
cirkustält” utropade barnen, och visst var det så! Som en sista samarbetsövning fick barnen 
hjälpa till att vika ihop skärmen så att den fick plats i den medföljande lilla tygpåsen, lättare sagt 
än gjort - men tillsammans lyckades vi! 

- veckans flanosaga har varit ”Sagan om Regnbågsfisken”. Budskapet är att vi ska dela med oss 
och gör vi det får vi mycket tillbaka. Regnbågsfisken är finast i hela havet. Det är han ganska 
stolt över. Hans fjäll glittrar och skimrar, och han skulle aldrig ge bort ett enda av dem. Men 
Regnbågsfisken är ensam. Han har inte en enda vän. Vad hjälper glitterfjällen då? Att ge av det 
allra bästa man har är svårt - innan man börjat. Alla vill se ut som Regnbågsfisken och när han  
efter ett samtal med den kloka Bläckfisken börjar dela med sig av sina glittrande själ upptäcker 
han att vännerna blir många. Sagan väckte många fina diskussioner tillsammans med era barn 
och för att spinna vidare på berättelsen har Mymlorna fått skapa egna, underbara fiskar! Beundra 
dem gärna, de är upphängda på väggen vid vårt pussel- och spelbord. Tekniken för uppgiften var 
att måla med vattenfärger, såväl med pensel som fingrarna, då de fick trycka fjäll med hjälp av 
fingertopparna. Vi tränar extra mycket på att klippa med sax för tillfället (har ni bara möjlighet, 
så träna gärna hemma också!) så när fisken hade torkat fick de klippa ut den och varsamt limma 
den på ett blått papper, en fisk behöver ju vatten att simma i. Till sist fick de välja ETT vackert, 
glittrande fjäll (en paljett) till sin fisk, som de sedan själva valde vart de limmade på fisken. Och 



det blev bara ett glittrande fjäll, för precis som i sagan om Regnbågsfisken så blev det bara ett 
kvar efter att den delat med sig. 

- Under veckans skogsutflykt fick iPad:en följa med. En grupp i gången fick sedan i uppdrag att 
gömma vår fina Snusmumrik för att sedan ta ett foto på var han gömde sig. Den andra gruppen 
fick sedan som uppgift att utifrån fotot försöka hitta Snusmumriken vid vår utflyktsplats vid 
Röda ladan i Hjorthagen. Inte så lätt, men otroligt spännande! När Snusmumriken sedan hittades 
jämförde vi fotot i iPad:en, innan det var dags för en ny omgång och ett nytt foto. Att hitta ett 
föremål eller orientera sig till en plats utifrån ett fotografi kallas fotoorientering. Om ett par 
veckor är vi, som tidigare nämnt, inbjudna till Mariefreds kyrka för en skattjakt, och då är det 
just fotoorientering som kommer vara i fokus. 

- Under musikstunderna denna vecka, och delvis också under samlingarna innan mellanmål, har vi 
börjat sjunga diverse vårsånger. I och med att kalendern visar att marsmånad är här, den första 
vårmånaden, lever vi nu i tron om varmare och ljusare tider! Detta vill vi uppmärksamma med en 
vårshow senare i vår (i april) och därmed har vi börjat öva på ett program som vi vill visa för de 
vårdnadshavare som har möjlighet att stanna en längre stund på Skärtorsdagsmorgonen. 

- Ytterligare ett led i att förbereda barnen för den kommande skattjakten i Mariefreds kyrka har 
varit en promenad till kyrkan. Så istället för den sedvanliga eftermiddagsutflykten vi brukar göra 
på torsdagar, traskade vi denna vecka till kyrkan. Hela vägen från förskolan till kyrkan kunde vi 
ana det höga kyrkotornet med ett kors upptill. Ju närmare vi kom så la vi också märke till 
klockan i tornet. När vi sedan stod och beundrade kyrkan på plats kunde vi tyda ut siffrorna 1624 
- vad kunde det betyda? ”Kyrkan kanske byggdes då?” och visst gjorde den det. Men var fanns 
kyrkan innan det? ”Vid kyrkoruinerna” svarade några barn. Vi funderade också på vilken färg 
kyrkan hade och vad den var byggd av. Till vår förvåning och stora glädje gjorde prästen Annika 
oss sällskap en stund utanför kyrkan. Hon berättade vem hon var och vad hon jobbade med. Hon 
visade även sin ”vita krage”, som så tydligt indikerar prästyrket. Här väcktes flera intressanta 
diskussioner bland barnen och det kom frågor om såväl dop som begravningar. 

- Under några torsdagar framöver kommer den långa torsdageftermiddagsutflykten, med medhavt 
mellanmål, utebli. Detta på grund av att vi så gärna vill ta del av Gripsholmsskolans egna 
melodifestival. Inför denna veckans ”mello” fick de barn som hade lust göra Heja-skyltar, skyltar 
som vi sedan stolt visade upp när artisterna uppträdde med sina bidrag. Mymlorna var extremt 
intresserade av detta spektakel och iakttog gladeligen de skönsjungande och dansanta skol-
eleverna. Tänk, en dag kanske någon av dem står där på scenen? Väl tillbaka på förskolan kunde 
vi inte riktigt släppa Mello-ivern och vi dansade och lyssnade till årets Melodifestivalbidragen.  



Mymlornas veckoschema 

>> vi fortsätter vårt värdegrundsarbete och kommer denna vecka lyfta ”molnorden” LEKRO och 
”TRYGGHET”. 

>> 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!  
 

!  

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Samling Skogsutflykt till 
Hjorthagen

Musikstund 
Skapande 

verksamhet

Musikstund 
Skapande 

verksamhet
Utevistelse

10:30 Lunch (i skolans 
matsal) Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Sagostund
Sagostund: 
Veckans 
flanosaga

Sagostund

Vi går på 
stadspromenad men är 

tillbaka på förskolan till 
mellis kl. 13:30 

Sagostund

13:30 Mellanmål (i 
skolans matsal) Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse 

Mello i gy-salen            
kl. 14:45-15:30. Ni är 
hjärtlig välkomna att 

hämta era barn från gy-
salen, kom bara ihåg att 
SMYGA in och ut för 
att inte störa de som 

uppträder - tack!

Utevistelse

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken  

mars >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01551 
Melodifestival >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00031 

Sjunga >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00521 
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Påminnelse om ett par viktiga datum: 

• 9/3 2020 = Gripsholmsskolan har planeringsdag, förskolan och Eftis har dock öppet som vanligt 
men kommer ha betydligt färre barn på plats. 

• 16/3 2020 = vi inleder fadderverksamheten med en träff med årskurs 5. De barn som eventuellt är 
lediga denna dag är, om möjligt, välkomna till förskolan kl. 8:45-10:00 för att vara med trots allt! 

• 17/3 2020 = vi är inbjudna till en Skattjakt i Mariefreds kyrka - spännande! Vi behöver vara på 
plats i kyrkan kl. 09:00 denna morgonen och kommer därmed starta promenadtåget från förskolan 
kl. 08:40. Om man vill kan man komma direkt till kyrkan, men vänligen meddela någon i 
personalen eller anteckna det i SchoolSoft om ni väljer det alternativet! 

!  
 

Med önskan om 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..?
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