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Vi lämnar nu april bakom oss och välkomnar maj med öppna armar, en månad som förhoppningsvis 
för med sig varmare vårväder igen. Trots veckans kyligare och regnigare väder har vi tillsammans 
haft en rolig och lärorik vecka utomhus. I måndags fick vi agera miljöhjältar, när vi deltog i ”Skräp-
plockardagarna” som årligen arrangeras av Håll Sverige Rent. Barnen plockade skräp med stor iver 
och kunde inte förstå hur någon avsiktligt slänger skräp i vår natur. ”Skräpplockardagarna” har 
sedermera utmynnat i ett arbete kring sopsortering och diskussion kring Allemansrätten = mera 
detaljer kan Ni ta del av under Verksamhetsloggen på SchoolSoft! Där kan Ni även se fotografier 
från veckans två utflykter: tisdagens utflykt till Hjorthagen och torsdagens eftermiddagsutflykt till 
”Baderskan” (f.d. Strandrestaurangen). 

Inkommande måndag, 4 maj 2020, välkomnar vi förskolechef Annika Bärnlund tillbaka efter sin 
föräldraledighet. Annika kommer fungera som administrativ förskolechef på heltid och kommer ej  
ta någon pedagogs plats i barngrupp. För att skapa en smidig övergång kommer Emma Vesterlund  
tills vidare delvis jobba parallellt med Annika. Behöver Ni komma i kontakt med Annika så når ni 
henne bl.a. på mailadress: annika.barnlund@gripsholmsskolan.se  

Hälsning från kansliet 

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. 

Gripsholms förskola har stängt vecka 28-31,  
om ni är i behov av barnomsorg dessa veckor ska ni höra av er till rektor för förskolan  

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.  

Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti.  

Anmäl ert omsorgsbehov till förskolan här:  
https://forms.gle/QYnMj7KHAV1SEQxY8  

Sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj. 
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Mymlornas veckoschema 

Kom ihåg vid soligt och varmt väder 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00

Samling på 
förskolans lilla 

gård och därefter 
rörelsestund 

utomhus.

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.

Promenad i 
närområdet.

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Samling och 
födelsedagsfirande 

av Mymla 5 år.

Återkoppling till 
förmiddagens 
skogsutflykt.

Sagostund

Vi går på utflykt 
till ”Cykelparken” 

och äter vårt 
mellanmål där. Vi 
kommer tillbaka 
till förskolan ca 

15:00. Välkommen 
att hämta ditt barn 

från ”Cykel-
parken” 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 Eftisd

• solkräm (så att vi kan komplettera på eftermiddagen, morgonens insmörjning ansvarar Ni för) 
• keps/solhatt 
• vattenflaska 
• ett par ”innebyxor” och ett par ”utebyxor” 

OBS! Kom ihåg att märka sakerna med barnets namn, tack!



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 härlig förlängd 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)


