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Vi vill börja med att rikta ett VARMT TACK till Er för all respons på det senaste veckobrevet! 
Texten om barnens sprudlande fantasi och karaktärer som ibland inspirerar till oönskat beteende har 
lett in oss på många givande diskussioner den här veckan och vi är extremt tacksamma för samtalen 
Ni för(t) hemma med Era barn. Vi hoppas att Ni även läst Paulas meddelande på SchoolSoft där hon 
kompletterat med ett förtydligande till texten i senaste veckobrev… Faktum är att ”problematiken” 
ej är utbredd, för flera barn har detta gått obemärkt förbi MEN vi ser gärna att det tas itu med innan 
det växer och blir normaliserat bland barnen, vilket är något vi gör bäst TILLSAMMANS med Er 
vårdnadshavare som är experter på Era barn :)  

Något vi ytterligare behöver förklara är vad som menades med ”hårda ord”, då många tagit det 
synonymt med svordomar. Helt ärligt har vi varit förskonade mot just svordomar - och vi håller 
tummarna för att det fortsätter vara så! Istället syftade vi till att vi hört barn som uttryckt sig hårt/
tufft gentemot varandra, exempelvis att de ”hatar” någon/något, att det skulle vara okej att ”banka 
in skallen” på en annan människa eller att de ”dödar/skjuter ihjäl” varandra i leken. Eftersom sådant 
språkbruk inte existerar i vår pedagogiska verksamhet kan vi inget annat än anta att barnen lärt sig 
dylika ord på annat håll och vi önskar att vi alla håller en enad front här, genom att tydligt markera 
vad som är accepterat och ej när det kommer till hur man kommunicerar med varandra. Tack! 

Hälsningar från kansliet: 

- Ta del av informationen angående det nya coronaviruset covid-19 på skolans hemsida:  
• 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 för-
skolans 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 

- Statens fastighetsverk har genomfört radonmätningar på skolan + förskolan, läs mera här: 
• https://gripsholmsskolan.se/radoninfo/ 

- Som rektor Emma V meddelat på SchoolSoft arrangerar vi en byggdag för förskolans utemiljö den 4 april 
2020, med start kl. 11:00. Alla intresserade är välkomna med! Anmälan görs i Emma V:s meddelande. 
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I övrigt har vi dessutom fått oss en tankeställare ifråga om veckobrevets längd och kopiösa innehåll, 
det händer så lätt när vi vill förmedla så mycket som möjligt till Er vårdnadshavare - vi vill så gärna 
berätta vad Era barn får ta del av hos oss på Gripsholms förskola! Det är också en bra kanal för att 
nå ut med all information till Er. Men, vi hör Er och tar till oss all feedback :) Så hädanefter 
kommer  punkten ”Hänt under veckan” ej längre finnas med i veckobrevet, den kommer Ni kunna 
läsa under ”Verksamhetsloggen” på SchoolSoft. Istället ska vi försöka koncentrera oss på det allra 
viktigaste samt det aktuella schemat här i veckobrevet. Hoppas Ni inte har några invändningar, vi 
testar och ser! 

Mymlornas veckoschema 

>> 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

Fadderträff med 
årskurs 5 ”Ugglorna”. 

Samling i 
”Mymlornas vrå” ca 

08:40, innan vi  
tillsammans går upp 

till skolan.

Skogsutflykt 
(församlingen har 
valt att inhibera 

skattjakten i kyrkan,  
som en säkerhets-

åtgärd med tanke på 
Corona covid-19)

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 
stadspromenad men 

är tillbaka på 
förskolan till mellis 

kl. 13:30 
Sagostund

13:30 Mellanmål 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

Sammanslagnin
g med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagnin
g med Eftis



!  
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Med önskan om solig 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)

Veckans tecken  

Fadder >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/06788 
Elev >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02412 
Skola >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00617 

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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