
 

VECKA 19 

VECKOBREV
Mumintroll och Hattifnattar 

Vi lämnar april och välkomnar maj som förhoppningsvis för med sig varmare 
vårväder igen. Trots veckans kyligare och regnigare väder har vi tillsammans haft  
ännu en rolig och lärorik vecka utomhus. I tisdags fick vi vara miljöhjältar då vi 
deltog i Håll Sverige Rents skräpplockardagar och plockade skräp längs gator och 
diken i vårt fina Mariefred. En rolig gärning som var mycket uppskattad av barnen. 
För barnen är det svårt att förstå hur någon avsiktligt slänger skräp i vår natur. 
Tillsammans plockade vi flera påsar fulla med skräp. 

Under veckans rörelse lekte vi den alltid så roliga leken Äppelgumman, där barnen 
utmanar och tränar sin snabbhet, smidighet och listighet för att komma åt alla 
äpplen. Ja, det är ju inga riktiga äpplen och denna gång inte heller ärtpåsar som vi 
vanligtvis använder inomhus. Leken anpassades lätt till vår uteverksamhet genom 
att byta ut ärtpåsarna till färglada uteklossar. Vi har också gått vidare med temat 
Jag och min värld och lyssnat till Bella som berättat om upplevelsen av att vara i 
Sydafrika och att få besöka en förskola och skola där. Barnen lyssnade med stort 
intresse till det som Bella berättade om barnens vardag i Sydafrika, hur en dag i 
skolan och förskolan såg ut, miljön där familjerna bodde och maten som de åt. 
Spännande att få se hur vardagen skiljer sig åt från vår vardag här i Sverige. Vi fick 
också lära oss mycket om djuren som finns på savannen i Sydafrika. Vi avslutade 
veckan med att prata om valborg och passade då på att ha en liten musikstund 
och sjunga några vårsånger. 

Det börjar bli fullt på barnens platser i kapphallen, kom gärna därmed upp till 
Campus och se över barnens alla kläder. På tisdag är vi uppe på Campus till 
klockan 16:30 för att ni föräldrar ska ha möjlighet att se över kläderna. Ta gärna 
hem de kläder/skor/stövlar som inte är lämpliga med tanke på rådande väderlek. 



Tänk på att lämna en keps/solhatt som barnen kan använda vid soligare väder och 
regnkläder/stövlar/vantar vid sämre väder. Vi önskar också att barnen har ett par 
extra byxor/shorts/kjol i sina påsar i kapphallen, som de kan byta till när de 
kommer in vid lunch och därefter har sagostund. 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! 

Hälsning från kansliet: 

Sommar på Gripsholms förskola  
samt anmälan till klämdagen 22 maj

  

Nu är det dags att anmäla om ditt barn är i behov av omsorg 
under sommaren och under klämdagen fredagen den 22 maj. Anmäl även om 

ditt barn inte är i behov av omsorg.

För er som har barn som börjar förskoleklass övergår ni till eftis 3 augusti, ni 
anmäler ert behov av omsorg på förskolans länk.

Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti. 
  

Vi har stängt vecka 28-31, om ni är i behov av barnomsorg dessa veckor ska ni 
höra av er till förskolans rektor Emma 

Vesterlund emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se (barn födda 2015-2014). 

Övriga stängda dagar är: 
- 15 juni (planeringsdag) 

- 19 juni (midsommarafton) 
- 13-14 augusti (planeringsdagar) 

Dessa dagar erbjuder vi inte barnomsorg.
  

Anmäl er till förskolan här (barn födda 2015-2014): https://forms.gle/
QYnMj7KHAV1SEQxY8 

Sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj.
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Påminnelse:

 

Viktigt!
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! 

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.  
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4.5-8.5.2020 
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 trevlig valborg och en skön helg,  
pedagogerna

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

7.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

7.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

8:30 Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

Gåtåg till 
Campus

9.00 Plantering/
Fri lek 

Mumintroll & 
Hattifnattar

Lilla Mys äventyr

Mumintroll &
Hattifnattar

Rörelse

Mumintroll &
Hattifnattar

Musik 
Gruppverksamhet/

Fri lek 

11.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund Sagostund

Plantering/

Fri lek

Gruppverksamhet/
Fri lek

Mumintroll 
Språklek

Hattifnattar 
Skapande

Mumintroll
Skapande

Hattifnattar
Språklek

Fredagskul

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

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
Campus

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

Utevistelse på 
stora gården

17:00 Sammanslagning 
med Eftis

Klockan 16:30 
går vi till 4-

åringarnas gård 
Sammanslagning 

med Eftis
Sammanslagning 

med Eftis
Sammanslagning 

med Eftis


