
Veckobrev 
v. 14 

En ny vecka har snart nått sin slut och på förskolan har vi fått riktiga vårkänslor i och med det 
härliga vädret! Som ni vet råder det en särskild situation med tanke på covid-19, detta påverkar 
också vårt arbete på förskolan. Vi har därmed valt att förflytta vår utbildning utomhus. Detta för att 
säkerställa vår miljö så gott det går - men som en följd av det blir det även förändringar i vårens 
planering. Vi kommer alltså behöva anpassa vår utbildning till utevistelse, samt hitta verktyg för att 
göra snabba förändringar om situationen kräver det. Med detta sagt vill vi poängtera att vi kommer 
försöka bibehålla vår utbildningsnivå och våra målsättningar för denna terminen, men det krävs 
någon vecka ännu innan alla pusselbitar är på plats. 

Vi har under dessa två ”ovissa” veckor varit ute hela dagarna (bortsett från frukost, lunch och 
dagens vilostund) och barnen har anpassat sig otroligt bra till våra nya rutiner. Som det ser ut i 
dagsläget kommer vi fortsätta på samma sätt fram till sommaren och tills vidare kommer samtliga 
verksamhetsstunder äga rum utomhus. Viktigt att tänka på: 

• Kläder efter väder VARJE DAG 
• Skor/stövlar anpassade efter väder och årstid 
• Solskyddskräm 
• Keps/solhatt 
• Vattenflaska 
• Tvätta Ert barns vilosaker med jämna mellanrum 

Vi uppmanar att ni aktivt följer ”nyheterna” som Gripsholmsskolan publicerar på SchoolSoft samt 
på skolans hemsida, tack! Det varmaste tack för att ni alla följer dom restriktioner som folkhälso-
myndigheterna går ut med. Samt att ni som har möjlighet hjälper oss att göra dagarna till dom bästa 
för de barn som verkligen behöver omsorg i dessa tider. Till denna info kommer nu två viktiga 
punkter att ta till sig: 

• Uppdatera SchoolSoft så fort ni vet om en förändring i schemat, så att vi i personalen 
kan anpassa våra arbetstider utefter behovet 

• Inför en EVENTUELL stängning = meddela (här: https://gripsholmsskolan.se/infor-
eventuell-skolstangning/) om du som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig 
verksamhet och därför är i behov av omsorg 

Vi närmar oss vårens högtidshelg, påsken! På Gripsholms förskola hade vi sett fram emot påsk-
showen om två veckor men denna måste tyvärr STÄLLAS IN pga den rådande situationen. När det 
också kommer till påsk så ber vi er fylla i påsklovslänken, SENAST 31/3 

• https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7 
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!  

Mymlornas & Hemulernas gemensamma veckoschema 

Ta del av ALL information angående covid-19 som publiceras på skolans hemsida: 

- allergi eller virus? 
- https://gripsholmsskolan.se/allergi-eller-virus/ 

- Rektor Ninas coronabrev 
- https://gripsholmsskolan.se/rektor-ninas-coronabrev-22-mars-2020/ 
- https://gripsholmsskolan.se/ninas-coronabrev-16-mars/ 

- med mera! 

Följande aktiviteter är INSTÄLLDA med tanke på rådande omständigheter: 

- Föräldrarådet som skulle sammanträda 6 april 2020, klockan 19:00 

- Byggdagen för förskolans utemiljö den 4 april 2020, med start kl. 11:00 

- Vårshowen som skulle äga rum den 9 april 2020, klockan 09:00 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00 Utevistelse
Skogsutflykt till 

Röda ladan i 
Hjorthagen

Utflykt till 
närliggande 

lekpark

Skogsutflykt till 
Trekantsvarvet i 

Hjorthagen
Utevistelse

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Rörelsestund på 
skolans innergård

Skapande 
verksamhet / 
Musikstund

Skapande 
verksamhet / 
Musikstund

Skapande 
verksamhet / 
Musikstund

Utevistelse

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

13:30 Mellanmål 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

https://gripsholmsskolan.se/allergi-eller-virus/
https://gripsholmsskolan.se/rektor-ninas-coronabrev-22-mars-2020/
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Påminnelse 

Nu när vi har många barn som är hemma av olika anledningar är det extra viktigt att ni vårdnads-
havare frånvaroanmäler per telefon eller i SchoolSoft. Vi önskar även en kommentar i samband med 
anmälan så att vi ser om det gäller sjukdom, återhämtning eller ledighet. Kommentar på SchoolSoft 
lämnas i samband med frånvaroanmälan via webbsidan (går tyvärr ej via appen). Har man varit 
frånvarande och inte meddelar förskolan något innan klockan 13:00 hur det blir med följande dag, 
så antar vi att ni fortfarande är hemma - precis som vanligt med andra ord! Allt för att vi ska kunna 
planera dagarna så ändamålsenligt som möjligt. 

Med önskan om solig helg, 
Personalen på Mymlorna & Hemulerna 

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)


