
Veckobrev 
v. 18 

”Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken” och tanken om att återgå till ett så normalt 
veckoschema som möjligt  visade sig bli  ouppnåeligt  då en efter  en i  Mymlornas personal blev 
sjuka.  Eftersom vi  följer  Folkhälsomyndigheternas  rekommendationer  så  stannar  vi  hemma vid 
minsta möjliga symptom och när vi tillfrisknat stannar vi hemma ytterligare två dagar, allt för att 
förhindra eventuell smittospridning. Precis i enlighet med de riktlinjer som Ni följer med Era barn. 
Men det betyder i praktiken att är man ”sjuk" - om så bara för EN dag - så är man hemma minst tre 
dagar, vilket i sin tur ställer till det för planeringen, såväl för den pedagogiska verksamheten som 
för arbetstidsschemat bland personalen. Vikarierande rektor Emma Vesterlund gör dock ett dunder-
jobb med att fördela personalen på förskolan med barnens bästa i främsta rummet!

Något som inte kunnat undgå någon denna vecka är det underbara vädret som vi har fått njuta av, 
vilken försommarvärme! Solkräm och keps/solhatt  som vi påminde om i senaste veckobrev har 
kommit väl till pass :) Värmen har även medfört allt mer lättklädda barn, vilket gör att på- och 
avklädningen går i ett nafs! Vi önskar dock att barnen har ett par extra byxor/shorts/kjol i sina 
korgar i kapphallen, som de kan byta till när de kommer in vid lunch och därefter ska vila. 
Med  andra  ord  vill  vi  att  det  ska  finnas  ett  par  ”innebyxor”  och  ett  par  ”utebyxor” 
tillgängligt. På så sätt ökar vi inomhustrivseln för alla när vi undviker att dra in pollen och smuts, 
samt underlättar arbetet för våra lokalvårdare, tack!

Observera att det har utlovats regn till inkommande vecka. Visst, det kan hända mycket och regn-
området kanske inte alls kommer över oss. Men vi vill i alla fall påminna Er om att se över Ert 
barns ”utrustning” för regnväder, hur är det med gallonställ/vattentäta skalkläder? Passar gummi-
stövlarna och är de vattentäta? Med regnet blir det ofta lite kyligare, hur är det med gallonvantar/
andra vattentäta vantar? Finns det tillräckligt med byteskläder ifall vattnet ändå hittar in och gör Ert 
barn blöt och kall? Kanske Ert barn önskar använda sydväst när det regnar? Sitter luvan på plats på 
regnjackan så att den kan skydda huvud och nacke från regnet?

Förskolan deltar även detta år i ”Skräpplockardagarna” som arrangeras av Håll Sverige Rent, och 
det är barnens stora kampanj mot nedskräpning. När barn och unga plockar skräp skapas med-
vetenhet  kring  nedskräpning,  vilket  leder  till  ändrade  attityder  och  beteenden.  Med  Skräp-
plockardagarna stärker vi känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Under terminens 
utflykter har vi redan tangerat nedskräpning, hållbar utveckling och sopsortering: något som ligger 
barnen  varmt  om  hjärtat  -  de  kan  inte  förstå  att  någon  avsiktligt  slänger  skräp  i  naturen! 
Inkommande måndag (27 april 2020) kommer vi inleda kampanjen med Mymlorna och bege oss ut 
för att plocka skräp i närområdet (förskolan bistår med engångshandskar och påsar).



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

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00
Introduktion till 
”Skräpplockar-

dagarna”.

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.

1:a maj =  
ledig dag!

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Promenad och 
”skräpplockning”.

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!

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse 

16:45 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 skön helg, 
  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)


