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…och så var ljuvliga maj här! En månad då vi kommer fokusera på småkryp och odling. Som Ni 
kan se under Verksamhetsloggen på SchoolSoft har vi under veckans lopp sett närmare på olika 
småkryps livscykler och fascinerats över myrans, fjärilens, biets och nyckelpigans transformation 
från ägg >> larv >> puppa >> fullgod insekt. Alla dessa fyra småkryp har vi sett när vi bongat 
vårtecken. Denna vecka fick nyckelpigan stort fokus och snart kommer det krylla av Mymlornas 
ihopknåpade nyckelpigor i våra fönster. Inkommande vecka kommer vi titta närmare på livet i 
myrstacken. 

Senaste onsdag var en extraordinär dag på förskolan. Under vår morgonsamling fick vi nämligen 
efterlängtat besök av en Mymla som varit hemma sedan några veckor tillbaka. Vi blev alla väldigt 
glada av att se henne igen! Vi tackade för filmklippet hon hade skickat åt oss där hon berättade vad 
som hade hänt när hon hade brutit sitt ben. Vi undrade nu var benet egentligen hade gått av och om 
benet i gips kliade mycket? Hela förmiddagen fick vi tillsammans, under såväl skapande stunden 
som under en stunds fri lek, och alla Mymlor var så fina och hjälpsamma mot sin kompis! Även 
eftermiddagen var speciell då en överraskning skulle äga rum, spännande :) Alla barn hade blivit 
informerade om att Ullis fyllt år under tisdagen men då varit ledig. Självklart ville vi tillsammans 
uppmärksamma hennes födelsedag och efter dagens mellanmål samlades vi alla för att sjunga för 
henne, samt överräcka en gåva. Ullis blev rörd till tårar och efteråt bjöd köket alla på Piggelin-glass, 
är det födelsedagsfirande så är det! 

Hälsning från Annika Bärnlund (rektor för Gripsholms förskola) 

• Föräldraenkät: Din åsikt är viktig. Hjälp oss att utveckla verksamheten på Gripsholms förskola. 
Vänligen fyll i enkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) senast den 7 juni. Tack! 

• Inkommande torsdag, 14 maj 2020, kommer vi uppmärksamma ”Förskolans dag” här på 
Gripsholms förskola. Syftet med förskolans dag är att synliggöra förskolan och dess verksamhet 
men som Ni förstår kan vi inte bjuda in föräldrar och utomstående denna dag. Dagen kommer 
dock inte gå obemärkt förbi för vare sig barn eller pedagoger på förskolan!  

• Tidigare år har förskolans sommaravslutning varit i Hjorthagen dit även föräldrar bjudits in. På 
grund av rådande omständigheter med covid-19 så får vi tänka om i år. Vi bjuder således inte in 
föräldrar detta år utan avslutningen blir med barn och pedagoger. Mera information kommer vid 
ett senare tillfälle! 

https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6


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

Fadderträff med 
årskurs 5 

”Ugglorna”!  
(Vi går till 

Hjorthagen, så 
kom ihåg 

gummistövlar!)

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.

Förskolans dag! 
(Vi har aktiviteter i 

anslutning till 
Apotekarängen 

och förskolegården 
uppe på Campus-

området.)

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

Förskolans dag! 
(Vi är vid 

”Trekantsvarvet” i 
Hjorthagen och 

äter vårt mellanmål 
där. Vi kommer 

tillbaka till 
förskolan kl. 

16:30. Välkommen 
att hämta ditt barn 
från Hjorthagen 
om du hämtar 

innan 16:30 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: Hälsning från kansliet 
 

Titta hit! 

Till alla Er som är hemma med Era barn pga av rådande omständigheter och alla Ni som är 
intresserade: På vår hemsida fyller vi fortlöpande på med pedagogiskt material som det är fritt fram 
att ta del av. Gå gärna in och bekanta dig närmare: 

>> https://gripsholmsskolan.se/pedagogiskt-material/ 

 

 Med önskan om en solig 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)

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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