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VECKOBREV
Mumintroll & Hattifnattar

OBS! Förskolan har
planeringsdagar
13-14 augusti, då är
förskolan STÄNGD.

Hej vårdnadshavare,
På förskolan har vi haft en lugn första vecka med drygt 10
barn uppe på Campus. Barnen har fått bekanta sig med
såväl ”gamla” som nya pedagoger, ute- och innemiljön samt
lekt med saknade kompisar. Vi har även hunnit fira ett par
nyblivna 5-åringar, hurra hurra!

— Här kan ni bekanta Er
med årets läsårstider
och övriga dagar som
förskolan håller stängt:
https://
gripsholmsskolan.se/
wp-content/uploads/
2020/05/
Lasarstider-2020-2021v-2.pdf

• En ny vecka står och väntar bakom hörnet och vi välkomnar ytterligare

några barn med familjer tillbaka till förskolan! Om Ni inte redan gjort
det så rekommenderar vi att Ni utöver detta veckobrev även tar del av
det senast publicerade veckobrevet. På så sätt går Ni inte miste om
någon viktig information som rör Era barns dagar på förskolan.
• Nere i Viken-huset pågår inskolningarna för fullt och för den som inte

vet kan vi glatt meddela att vår förskola växer :) Från och med denna
höst tar vi, utöver 4-åringar (barn födda 2016), även emot 3-åringar
(barn födda 2017). När alla inskolningar är klara kommer de vara 72
barn, fördelade på fyra avdelningar (Hemuler, Filifjonkor, Mymlor &
Knyttar), nere i Viken-huset.
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Ni kommer väl ihåg
vår filosofi: ”Det
finns inga dåliga
väder, bara dåliga
kläder”.

— Ert barn behöver
dagligen kläder efter
väder. Vänligen, märk
Ert barns kläder +
tillhörigheter för att
underlätta vardagen för
såväl Ert barn som för
förskolans personal.
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• Uppe på Campus är vi 48 barn (födda 2015, alla f.d. Mymlor och Hemuler) på förskolan, fördelade

på två avdelningar. I samma byggnad finns även förskoleklass, som i år består av våra kompisar som
gick på Mumintrollen och Hattifnattarna förra verksamhetsåret. Genom att placera de äldsta barnen
på förskolan i samma byggnad som förskoleklass skapar vi en trygg bro mellan förskola och skola.
• Biträdande rektor Emma Vesterlund publicerade i tisdags en nyhet på SchoolSoft om ”nya” telefon-

nummer. Samtliga telefonnummer på hemsidan har varit uppdaterade sedan dess men vi vill ändå
uppmärksamma Er på att de telefonnummer som fanns i senaste veckobrev (vecka 32) alltså INTE
stämmer. Istället för att Ni ska lära Er nya telefonnummer kommer Mumintrollen behålla det
nummer Mymlorna hade ifjol och Hattifnattarna fortsätter med det nummer Hemulerna hade. Våra
aktuella telefonnummer är uppdaterade i detta veckobrev.
• Från och med måndag vecka 33 äts samtliga måltider i förskolans matsal! Detta innebär även att

barn vars vårdtid börjar innan klockan 07:00 lämnas till Morris-personalen nere i Viken-huset.
• För att få en balanserad vardag samt återhämtning har vi på schemat inplanerad nedvarvning/vila

inomhus. Denna aktivitet äger rum efter lunchen och innebär i praktiken att vi har en avslappnande
sagostund med kapitelbok eller ljudbok. Hur vi kommer arrangera denna stund när samtliga barn är
tillbaka informerar vi er om efter planeringsdagarna men tills vidare får barnen gärna ha med sig ett
gosedjur (som får plats i barnens röda korg i kapphallen) om hen vill.
• Vi önskar även att samtliga barn har en egen vattenflaska (namnmärkt) med sig till förskolan. En

egen ryggsäck med saker som ska mellan hem och förskola underlättar också för barnen när de
transporterar sina saker mellan Campus och Viken-huset.
• Till sist vill vi påminna Er om att ta del av den nya lösningen gällande parkering och trafikflöde i

anslutning till Gripsholmsskolan. Länken till lösningen finns i förra veckobrevet samt på skolans
hemsida under ”Aktuellt-fliken”. På kartan finns trafikriktningen tydligt utmärkt och Ni ser också att
Slotts-parkeringen är till för Er föräldrar. Det är INTE tillåtet att köra upp med bil till Campus för att
hämta eller lämna barn och den övre parkeringen är tillägnad lärare.

Med vänliga hälsningar,
Personalen på Mumintrollen och Hattifnattarna

AKTUELLA TELEFONNUMMER:
Mumintrollen: 070 189 81 04
Hattifnattarna: 070 189 81 03
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)
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