
Veckobrev 
v. 24 

Läsåret närmar sig sitt slut och Ni ögnar nu igenom verksamhetsårets näst sista veckobrev. Under 
den gångna veckan har vi fått uppleva riktig sydeuropeisk värme och vi har anpassat oss genom att 
förflytta samlingar och verksamhetsstunder till skuggiga platser, påmint barnen om att dricka vatten 
samt erbjudit vattenlek. Inför nästa vecka får barnen gärna ha badkläder och handduk (namn-
märkta!) på sin plats i kapphallen så att vi kan ta vattenleken till en helt ny nivå ;) 

Vi har fortsatt vårt arbete kring insekter och inkluderat undervisning i matematik. Med hjälp av 
klossar har vi gestaltat antalet ben som insekten har och jämfört antalet ben med en människa, en 
älg och en spindel. Vi gjorde då tillsammans en värdefull upptäckt, spindlar är inga insekter! Den 
har ju åtta ben, medan nyckelpigan bara har sex ben! Helt rätt, spindlar är spindeldjur - precis som 
fästingarna. Och på tal om fästingar: Vi hoppas att Ni gör en daglig koll på Ert barn för att undvika 
att dessa obehagliga djur biter sig fast, det finns gott om dem där vi rör oss bland skog och mark. 

Påminnelse: Vi närmar oss terminslut och sommaravslutning på Gripsholms förskola. Som Ni 
kunde läsa i senaste veckobrev kommer sommaravslutningen äga rum torsdagen den 11:e juni 
klockan 09:00. I år firas avslutningen här på förskolan tillsammans med barn och pedagoger, och Ni 
vårdnadshavare kommer få denna dag dokumenterad på SchoolSoft. Inför denna dag behöver Ni 
inte tänka på något speciellt, ENDAST att barnen bör vara på plats på förskolan senast klockan 
09:00, eftersom vi då ska filma in sommaravslutningsshowen åt Er. 

Några önskemål: 

1. Inför sommaren ber vi Er se över omsorgstiderna på SchoolSoft. Pedagogernas arbetsschema 
läggs i enlighet med hur barnen är här på förskolan och eftersom det blir aktuellt med semestrar 
bland personalen är det än viktigare att barnens tider stämmer för att vi ska kunna garantera en 
ändamålsenlig personaltäthet. (OBS! Från vecka 27 och framåt kan man inte anmäla några tider, 
vi har dock uppgifterna som Ni anmälde via sommarlovslänken och planerar i enlighet med vad ni 
angav där) 

2. Ett verktyg som vi dels kommer behandla under planeringsdagen den 15:e juni är föräldraenkäten 
(som bland annat finns tillgänglig via länk på SchoolSoft) som vi bett Er svara på. Deadline är den 
7:e juni, och om möjligt får gärna båda vårdnadshavarna fylla i den - TACK! 

3. Förbered Ert barns plats i kapphallen inför semestern. Plocka gärna redan nu hem fodrade gallon-
kläder, fodrade gummistövlar, mössor, vantar, halskragar etc. Senast i samband med barnets sista 
dag innan semestern bör Ni ta hem allt från kapphallen för att ge möjlighet till storstädning och ge 
plats inför lästa läsår.



Mymlornas veckoschema 
 

Efterlysning: 
En Mymla saknar sina svarta överdrag från Lager 157. De är namnmärkta. Har Ni sett dem? 
Returnera dem till rätt plats eller till någon av oss i personalen. TACK! 

Trevlig Nationaldag och en fin 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) 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00

Fadderträff. Vi 
inleder med en 

gemensam samling 
kl. 09:00 och går 

sedan till 
Lottenlund. Lediga 

barn är givetvis 
välkomna med 
denna dag (ca 
09:00-10:15).

Sista gången för 
detta 

verksamhetsår: 
Skogsutflykt till 
Kyrkoruinerna. 

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.

Sommar-
avslutning som 

filmas in och sedan 
publiceras på 
SchoolSoft!  

(Alla på plats 
senast kl. 09:00)

Promenad i 
närområdet.

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Musikstund
Återkoppling till 

förmiddagens 
skogsutflykt.

Musikstund
Aktiviteter i 

anslutning till vår 
sommaravslutning.

Sagostund

13:30 Mellanmål 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 Eftis



Från tidigare veckobrev: 

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/ 

Kom ihåg vid soligt och varmt väder

Några viktiga datum på intågande: 

7 juni = deadline för föräldraenkäten (https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6) 
8 juni klockan 09:00 = en sista fadderträff 
11 juni klockan 09:00 = Sommaravslutning (endast barn + personal) 
12 juni = skolans läsår avslutas 
15 juni = planeringsdag, förskolan STÄNGD 
19 juni = midsommarafton, förskolan STÄNGD 

v. 28-31 = förskolan STÄNGD 

13-14 augusti, planeringsdagar, förskolan STÄNGD 
17 augusti = skolans läsår inleds 

OBSERVERA! (påminnelse) 

• Det har kommit till vår kännedom att det finns föräldrar som lämnat meddelanden till förskolans röstbrevlåda i 
samband med att vi ej kunnat svara i telefon. Om vi inte svarar när Ni ringer, välj  mellan att: 1) skicka ett sms, 
2) skriva en kommentar på SchoolSoft 3) eller vänta med att vi ringar upp när tid och möjlighet ges. TACK! 
(den där röstbrevlådan har vi inte tillgång till…) 

• Vi har fått frågor angående hösten och det kommande verksamhetsåret 2020-2021. Information kommer gå ut 
till Er direkt allt är klart och kommer även finnas för allmän kännedom på skolans hemsida senast 15:e juni 
2020. 

• Detta kan inte nog understrykas: När Ert barn varit sjuk i covid-19 liknande symptom är det två friska dagar 
hemma innan återgång till förskolan som gäller. Ni bör även ringa/sms:a eller kommentera på SchoolSoft innan 
klockan 13.00 dagen innan återgång till förskolan. På så sätt blir vardagen mest ändamålsenlig för Era barn när 
vi på förhand kan planera dagarna och vid behov omplacera personalen.

• 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!

https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6
https://forms.gle/pJdxLT5yK4HVA2Te6
https://gripsholmsskolan.se/pedagogiskt-material/

