
Hej vårdnadshavare, 
Denna vecka har vi kommit igång med våra avdelningsvisa 
morgonsamlingar och Era barn är verkligen vetgiriga och 
intresserade! Vi har återintroducerat tecken som stöd och 
nästa vecka har vi som mål att befästa ”God morgon” och 
”Tack för idag”. Samlingarna ger även bra utrymme för att 
prata om förskolans regler och förhållningssätt, exempelvis: 

• Vi har diskuterat att vi tillsammans behöver ta hand om våra träd uppe 
på Campus. Om vi minskar slitaget på dem (genom att inte klättra i 
dem samt låta löv och bark vara ifred) kommer vi alltid ha naturliga 
skuggplatser när solen gassar + en grönskande, inbjudande miljö.  

• Vi har även pratat om att man inte får smaka på saker från naturen, 
utan att först fråga en vuxen vad det är för något. Även om det ser gott 
ut kan det faktiskt vara giftigt. Detta samtalsämne är högst aktuellt då 
vi har både paradisäppelträd och blåtry som förgyller vår förskolegård. 

• Vi ser gärna att Ni diskuterar ovanstående två punkter mer Era barn där 
hemma, för allas trivsel och säkerhet - TACK! 
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Veckans 
lunchmeny: 
— är Ni medvetna om att 
våra kockar i 
”Skolrestaurang 1777” 
publicerar förskolans 
lunchmeny på skolans 
hemsida? Ni hittar 
menyn under 
”Läsårsinfo” i högra 
balken eller genom att 
klicka HÄR. 

Specialkost: 
— äter Ert barn 
specialkost på 
förskolan? Om Ni inte 
redan blivit uppmanade 
av någon av oss på 
förskolan så ska 
blanketterna om Ert 
barns specialkost 
uppdateras. Och har 
det uppdagats något 
nytt som kräver 
specialkost bör Ni 
omgående fylla i en. Läs 
mera HÄR.

https://gripsholmsskolan.se/benny-akesson/lunchmeny/
https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05590
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/15805
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02850
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/17210
https://gripsholmsskolan.se/benny-akesson/lunchmeny/
https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/


• Inkommande vecka (mån-tors) kommer vi ha en elev från årskurs 9 vid namn Thea på jobb hos oss 
på Campus. Hon kommer vara på plats mellan klockan 08:30-15:00 dessa dagar. 

• Ett önskemål: Barnen bör ha skor som de kan sätta på och ta av sig själva här på förskolan. Hur 
gärna vi än vill kan vi inte hjälpa till att knyta runt 40 skopar varje gång vi passerar skogränsen ;) 

En dag på 
förskolan!  

(obs 1: lunch- och 
mellanmålstiderna är 
förskjutna jämfört med förra 
verksamhetsåret)  

(obs 2: från och med v. 35 
kommer vi tidigarelägga 
promenadtåget ner till Viken 
med 15 minuter) 

(obs 3: från och med v. 36 
kommer vi börja äta mellis 
på Campus mån och fre) 

Tills sist vill vi uppmana Er att ta del av samtliga publicerade veckobrev (finns på hemsidan). Dessa 
innehåller matnyttig information som rör Era barns vardag på förskolan, det är en hel del nytt såhär vid 
uppstart. Som ett led i att minimera mängden text i veckobreven kommer vi detta år försöka undvika att 

upprepa oss, därmed räknar vi med att Ni läser ALLA veckobrev som vi delger Er. Tar Ni Ert ansvar så 
slipper vi ”tjata” och Era barn får det bästa och mesta möjliga utav sina dagar hos oss - TACK för 

förståelsen! 

       -hälsningar, 

Personalen på Mumintrollen och 
Hattifnattarna
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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)

07:00
Förskolan öppnar (vårdtider innan 07:00 behöver 
diskuteras med förskolechef Annika Bärnlund)

07:00-07:30 Frukost (i förskolans matsal i Viken)

Lek på förskolans ”övre gård”

08:00 Promenadtåg upp till Campus

Utevistelse

Morgonsamling + Fruktstund

Ledd verksamhet

11:30-12:15 Lunch (i förskolans matsal i Viken)

Vilostund

Ledd verksamhet

Samling

14:15-14:45 Mellanmål (ti, ons, to = Viken, mån + fre = Campus)

Utevistelse

16:45 Promenadtåg ner till Viken

17:00
Förskolan stänger (vårdtider efter 17:00 behöver 
diskuteras med förskolechef Annika Bärnlund)
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