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…och så vinkar vi hejdå till årets påsklov! På förskolan var vi inte många huvud, varken barn eller 
personal och vi tog oss friheten att bland annat besöka Hattifnattarna och Mumintrollen på Campus-
området, leka bland stock och sten i Hjorthagen och göra olika experiment med vatten på vår lilla 
gård. Det blev en lugn vecka och då tid gavs har vi även börjat städa ur skåp och lådor inne på 
förskolan.  Till  följd  av  detta  hänger  det  nu  en  påse  med  diverse  alster  i  på  Ert  barns  plats  i 
kapphallen och vi önskar att Ni tar hem påsen så fort som möjligt så den inte stör Ert barn vid de 
dagliga av- och påklädningssituationerna - TACK!

Från och med denna vecka hoppas vi kunna återgå till ett så normalt veckoschema som möjligt, 
dock med hänsyn till rådande omständigheter. Vi fortsätter följa de allmänna råd som Folkhälso-
myndigheterna kommer med och bibehåller vår tanke om att vara ute så mycket som möjligt för att 
förhindra eventuell smittospridning. MEN i förhållande till det ökade barnantalet och med en bättre 
personaltäthet  ska  vi  försöka  återgå  till  Mymlornas  ”traditionella”  veckoschema.  Det  innebär  i 
praktiken att  vi  går  till  skogen på tisdagsförmiddagar  och på eftermiddagsutflykt  med medhavt 
mellanmål på torsdagseftermiddagar. Vi tänker också att vi ska starta upp med att barnen får ha med 
en liten ”matsäck” under tisdagens skogsutflykt - det var ett uppskattat delmoment under höstens 
skogsutflykter!

Så med extremt kort varsel (förlåt!) så får barnen gärna ha med en egen matsäck redan imorgon, 
tisdag 21 april 2020! Kom dock ihåg att det räcker gott och väl med en liten frukt/smörgås + något 
att dricka, vi är ju nämligen tillbaka på förskolan redan klockan 10:30 för att äta lunch. Kom även 
ihåg att matsäcken måste vara ÄGGFRI, eftersom vi har en kraftig äggallergiker på förskolan. Man 
får även gärna ha ett eget sittunderlag med sig i väskan. Råkar man glömma matsäcken så är det 
ingen större skada skedd, eftersom vi alltid har med oss frukt från förskolan :)

En vänlig påminnelse med tanke på veckans utlovade väderprognos: smörj in Ert barns ansikte på 
morgonen och ha gärna en flaska solkräm (namnmärkt) på förskolan så att vi kan komplettera till 
eftermiddagen. För att undvika solsting rekommenderar vi keps/solhatt åt barnen och om det finns 
en egen vattenflaska tillgänglig kan Ert barn enkelt dricka en skvätt vid behov. Kom dock ihåg att 
tvätta ur flaskan! Berätta gärna för Ert barn vad Ni önskar att hen ska klä på sig till eftermiddagens 
utevistelse, är det ok med endast jeans eller önskar Ni överdrag på barnet? Ta gärna hem de kläder/
skor/stövlar som ej är lämpliga med tanke på rådande väderlek, så skapar ni bättre förutsättningar 
för Ert barn vid val av kläder - TACK!



OBS!!! Hälsning från kansliet:

Inför  en  EVENTUELL  stängning  av  förskolan  =  meddela  (här:  https://
gripsholmsskolan.se/infor-eventuell-skolstangning/) om du som vårdnadshavare 
arbetar  inom  samhällsviktig  verksamhet  och  därför  är  i  behov  av  omsorg. 
Meddela även om du INTE är i behov av omsorg! Har Ni redan fyllt i behöver 
Ni ej upprepa proceduren men vi saknar många svar så SNÄLLA fyll i länken, 
kommunen behöver nämligen veta. 

Mymlornas veckoschema 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse 

09:00

Välkommen 
tillbaka efter 
påsklovet!  

Samling och 
födelsedags-

firande av  
Mymla 5 år.

Skogsutflykt till 
Röda ladan i 

Hjorthagen. Kom 
ihåg: stövlar på 

fötterna (ormarna 
har vaknat) och en 

liten matsäck 
(OBS! inga spår av 

ägg!) + 
sittunderlag i egen 

ryggväska.

Samling och 
verksamhet på 

förskolans 
lilla gård.

Samling och 
verksamhet på 

förskolans  
lilla gård.

 Utflykt till 
närliggande 

lekpark.

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Promenad och 
”naturmaterial-

skattjakt”.

Återkoppling till 
förmiddagens 
skogsutflykt.

Sagostund

Vi går på utflykt 
till Baderskan och 

äter vårt mellanmål 
där. Vi kommer 

tillbaka till 
förskolan ca 15:00. 

Välkommen att 
hämta ditt barn 

från Baderskan om 
du hämtar innan 

15:00 den 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 

https://gripsholmsskolan.se/infor-eventuell-skolstangning
https://gripsholmsskolan.se/infor-eventuell-skolstangning


Påminnelse 1: 

Under de senaste veckorna 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 - den som väntar på 
någonting gott, väntar aldrig för länge ;) 

Påminnelse 2: 

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 3: 

Nu när vi har 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 fin och solig vecka, 
  Personalen på Mymlorna 

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)


