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Vår tredje utomhusvecka är till ända och vi ser en stor utveckling i barnens samspelsförmåga. Vi ser  
också hur barnen blir alltmer självständiga gällande på- och avklädningen och ett av vårens mål, 
som innefattat att barnen ska lära sig dra upp den egna dragkedjan, kan vi snart bocka av! Men det 
finns också mycket tankar hos barnen: ”Varför är vi ute så mycket?” och ”Har du hört om det här 
Corona-viruset?”. Barn påverkas olika av de rådande omständigheterna kring covid-19 och om Ni 
som förälder känner ett behov av vägledning i hur man ska bemöta barnet i frågan kan vi 
rekommendera https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/. På förskolan 
har vi svarat de barn som frågat att vi är ute mycket på grund av ett förkylningsvirus som finns just 
nu, och som barnen redan vet så smittar allt mycket lättare inomhus. Vi vill ju absolut inte bli sjuka, 
utan vi vill fortsätta vara på förskolan för att leka och lära och därför är vi ute så mycket som 
möjligt! 

Vi har denna vecka bl.a. varit i Hjorthagen och lyssnat på fåglarnas vårsång. ”Varför sjunger 
fåglarna så mycket på våren?” -Jo, för att pappafåglarna ska hitta en mammafågel. ”Och vad tror ni 
händer när en pappafågel har hittat en mammafågel?” -Det kommer ungar! ”Varifrån kommer 
fågelungarna då?” -De kläcks ur fågelägg. Och visst är det så, när våren kommer är det dags för alla 
fåglar att bygga bo, lägga ägg och föda upp ungar. Med hjälp av Snusmumriken skapas många 
intressanta och lärorika diskussioner under våra samlingar i skogen. 

På onsdagen besökte vi Lottenlund där vi inledde vår stund i lekparken med en matematik- och 
samarbetslek. Leken gick ut på att barnen skulle gruppera sig enligt instruktion där en siffra (inom 
talomfånget 1-10) i taget nämndes för barnen. När en siffra nämndes skulle de med hjälp av 
varandra ställa sig i grupper enligt det antal som siffran angav. Att gruppera sig två och två samt tre 
och tre var inga problem men att utöka till åtta var inte lika lätt. Barnens resonemang och tanke-
gångar under leken var oerhört givande att ta del av! ”Nu är vi tre, vi behöver två kompisar till för 
att bli fem” eller ”Nu är vi åtta, någon behöver gå bort för att vi ska bli sju” = vardagsmatematik i 
all sin enkelhet. 

Veckan avslutades med att vi alla vaknade till ett snötäckt landskap - roligt med omväxling i 
väderlekarna denna vecka (även om vi bra hade klarat oss utan stormvindarna…). Variationen i 
vädret innebär dock att det blir extra viktigt att Ni alla följer väderleken så att Ert barn har kläder 
för alla väder: sol, vind och vatten/snö. Se gärna till så att det finns extra vantar här på förskolan för 
att skydda barnens händer mot vinden som blåser eller om vantarna blir blöta så är det skönt att ha 
ett par torra att byta med.  

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/


Under veckans lopp har en och annan kula påträffats på skolgården. Faktum är att kulspel är en 
extremt populär rastaktivitet bland skoleleverna och förskolebarnen får mer än gärna observera och 
lära sig reglerna när skoleleverna spelar. MEN vi vill inte att barnen tar med sig egna kulor till 
förskolan. Vi har också uppmanat våra förskolebarn att inte spela och inte ta emot kulor när vi är på 
skolgården, detta för att undvika tråkigheter som spelet kan föra med sig och som kan vara svåra att 
hantera i förskoleåldern. Tids nog är de gamla nog att spela ändå - det som väntar på någonting 
gott, väntar aldrig för länge ;) 

På Skärtorsdagen brukar Gripsholmsskolans elever springa ”Chicken 
Race” i Hjorthagen. Vi kommer att vara på plats kl. 09:15 för att heja på 
våra kompisar i Hattifnattarna och Mumintrollen. Om det finns någon 
Mymla som gärna vill delta så ordnar vi det! Meddela oss i så fall på 
Skärtorsdagsmorgonen så stöttar vi den som vill springa! Enligt skolans 
tradition får barnen även gärna klä sig i något gult eller i påskens tema 
denna dag. 

Obs! Ingen utomstående publik i samband med Chicken Race-loppet 
på grund av rådande omständigheter ! ! ! 

Och när vi nu är inne på restriktioner i samband med rådande omständigheter (covid-19 ställer till 
med en hel del…) så vill vi meddela att skolrestaurangen/köket givetvis också följer Folkhälso-
myndigheternas rekommendationer. Barnen märker dels av detta i och med en minskad salladsbuffé 
samt att bestick + servett finns färdigt utplacerade på borden. Barnen får tills vidare ej bre sina egna 
mackor i samband med lunchen. Allt detta för att minska eventuell smittspridning! MEN vi behöver 
även Er hjälp här: alla Ni föräldrar som lämnar Ert barn till förskolans frukost - vänligen, 
tvätta händerna på barnen i samband med att Ni kommer till förskolan och följ inte med in i 
matsalen utan säg hejdå utanför matsalen. TACK för visad hänsyn! 

Påminnelse: 

!  

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 



Mymlornas och Hemulernas veckoschema 

Påminnelse: 

Nu när vi har många barn som är hemma av olika anledningar är det extra viktigt att ni vårdnadshavare 
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 en covid-19 fri helg, 
 Personalen på Mymlorna & Hemulerna 

Vid frågor: 

Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Stängt! 

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse  

09:00

Fadderträff på 
”övre gården”. Vi 

inleder med en 
gemensam samling 
kl. 09:00. Lediga 
barn är givetvis 
välkomna med 
denna dag (ca 
09:00-10:15).

Skogsutflykt till 
Röda ladan i 
Hjorthagen

Utflykt till 
närliggande 

lekpark

Chicken Race kl. 
09:15 (vi kommer 
främst heja på våra 

kompisar från 
Hattifnattarna och 

Mumintrollen).

 

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch  

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund  

Rörelsestund på 
skolans innergård

Återkoppling till 
senaste veckas 
promenad runt 

Gripsholms slott

Skapande 
verksamhet / 
Musikstund

Skapande 
verksamhet / 
Musikstund

 

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund  

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål  

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse  

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis  


