
 

VECKA 18 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Vilket underbart väder som vi fått njuta av under veckan. Solen och värmen har 
gett både barnen och pedagogerna glädje och en gnutta extra energi. Vi hoppas 
att värmen håller i sig och att vi får fortsätta vår utevistelse i härligt väder. Som 
tidigare nämnts kommer vi alltså resten av vårterminen att ha all vår verksamhet 
utomhus, detta för att minska smittspridningen av Covid-19.  

Under veckan fick vi ta i bruk vår nya fina sandlåda som Simon byggt tillsammans 
med vaktmästaren Fredrik. Sandlådan är mycket uppskattad av barnen och redan 
under dessa dagar har det bakats otaliga mängder sandkakor och byggts många 
sandslott. Vi har också fortsatt med temat Jag och min värld. Innan påsklovet 
bekantade vi oss med Sverige och lärde oss grundläggande och spännande fakta 
om vårt hemland. Denna vecka har en stor världskarta hängt på väggen utomhus 
under våra samlingar, det är alltså dags för Hattifnattarna och Mumintrollen att få 
upptäcka och fascineras av omvärlden. Hur många länder finns det i Europa och 
hur många länder finns det i hela världen? Dessa är några av alla frågor som  
uppkommit och behandlats under samlingarna. Inkommande vecka fortsätter vi 
med temat och landar då bland annat i Sydafrika. Bella kommer att berätta för oss 
om skolan och förskolan där. Vi har turen att få se egna bilder och lyssna på 
intressant fakta, eftersom Bella varit volontär i just Sydafrika. 

Förskolan deltar även detta  år i Håll Sverige Rents skräpplockardagar, en kampanj 
där barnen får plocka skräp och lära sig om nedskräpningens konsekvenser och 
lösningar. På Lilla Mys äventyr har vi behandlat nedskräpning, hållbar utveckling 
och sopsortering, ett ämne som barnen finner mycket intressant. Inkommande 
tisdag på Lilla Mys äventyr kommer vi att bege oss ut för att plocka skräp i 



närområdet. Påsar att lägga skräpet i fixar förskolan, men vi önskar att barnen har 
med sig ett par vantar som de kan plocka skräpet med.

Med tanke på veckans soliga och varma väder vill vi påminna er om att smörja in 
ert barns ansikte och armar på morgonen och att gärna ha en falska solkräm 
(namnmärkt) på förskolan så att vi kan komplettera till eftermiddagen. För att 
undvika solsting är det viktigt att barnen har en keps/solhatt och med en egen 
vattenflaska är det enkelt för barnen att dricka vid behov. Kom dock ihåg att hålla 
flaskan ren! Berätta gärna för ert barn vad ni önskar att hen ska klä på sig till 
utevistelsen, önskar ni överdrag på barnet eller är det ok med endast jeans? Vi 
önskar att barnen har ett par extra byxor i sin påse för att kunna byta om till rena 
och torra byxor om barnet inte har på sig överdrag. Ta gärna också hem de kläder/
skor/stövlar som inte är lämpliga med tanke på rådande väderlek, så skapar ni 
bättre förutsättningar för ert barn vid val av kläder. 

Trots veckans soliga väder utlovas regn till den inkommande veckan. Tänk på att 
barnen behöver ha regnkläder och stövlar då vi är ute hela dagarna. 

Påminnelse: 

Vi påminner er ALLA att, inför en EVENTUELL stängning, meddela om du som 
vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och därför är i behov av 
omsorg. Anmäl även i länken om du INTE arbetar inom samhällsviktig 
verksamhet. Om ni redan fyllt i behöver ni inte upprepa proceduren. Om inte, 
vänligen fyll i länken eftersom kommunen behöver veta. 

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

Skolrestaurangen/köket följer givetvis också Folkhälsomyndigheternas 
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! 

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


 

27.3-1.5.2020 
SCHEMA - Mumintroll och Hattifnattar 

VID FRÅGOR:
Hattifnattarna 070 182 11 27 
Mumintrollen 070 182 11 28 

Morris (kl. 06-07) 070 100 82 37 
Eftis (kl. 17-18) 070 100 82 30 

Med önskan om en solig och trevlig helg,  
pedagogerna

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost

1 maj - 

Förskolan 
stängd

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Gruppverksamhet/
Fri lek 

Mumintroll & 
Hattifnattar

Lilla Mys äventyr

Mumintroll &
Hattifnattar

Rörelse
Gruppverksamhet/

Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Gruppverksamhet/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Mumintrollen 
Språklek

Hattifnattar 
Skapande

Mumintrollen
Skapande

Hattifnattar
Språklek

14.10 Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken Mellanmål i Viken

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

I enlighet med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer påminner vi er om 
vikten av att HÅLLA DITT BARN HEMMA VID SYMTOM, även milda. Detta för 
att minska smittspridningen bland andra barn och pedagoger.  


