
Hej vårdnadshavare, 
Äntligen är såväl all Campus-personal som så gott som alla 
barn på Mumintrollen på plats! Denna vecka har präglats av 
utelek (vi spånar på hur vi ska utveckla vår gård tillsammans 
med barnen), tecken som stöd (jisses vad Era barn lär sig 
snabbt!), födelsedagsfirande, promenad (i jakt på natur-
material till vårt utekök), matematiksamling (med fokus på 
de vanligaste geometriska formerna), grupplekar (för att 
stärka gruppens sammanhållning), samt många fantastiska 
samtal och mycket skratt tillsammans med Era ljuvliga barn! 

• Den uppmärksamme har säkert lagt märke till att de blåa skopåsarna 
försvunnit från förskolans skohall. Som ett led i att minska plasten på 
Gripsholms förskola har vi valt att ta bort dem och istället uppmanar vi 
Er att ta av Er skorna om Ni behöver passera skogränsen - TACK! 

• VIKTIGT! Vänligen, kontrollera och vid behov korrigera Era kontakt-
uppgifter på SchoolSoft (varje vårdnadshavare har egen inlogg)! Detta 
gör Ni under ”Min profil” (via webb-versionen, inte i appen). Det finns 
även möjlighet att fylla i ”Övriga kontaktuppgifter”.  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 36

Reflexvästar: 
— förskolan har fått nya 
reflexvästar! Ser Ni ett 
gäng barn med 
orangefärgade västar i 
trafiken kan det hända 
att det är Mumintrollen 
som är i farten! Våra 
vänner i Hattifnattarna 
har i sin tur limegröna :) 

Vattenflaskorna: 
— flaskorna är många 
här på förskolan och 
tillgängligheten att fylla 
på vätskedepån 
uppskattas! Vi vill dock 
påminna Er föräldrar 
om att det är på Ert 
ansvar att tvätta och 
byta vatten i dessa 
flaskor. Nu när så gott 
som alla barn är på 
plats igen har vi inte 
möjlighet att hjälpa till i 
det avseendet. Tack för 
förståelsen!



• Efter denna vecka kör vi igång med vårt ”regelbundna” veckoschema, något som verkar vara 
efterlängtat hos många barn! Viktigt för Er föräldrar är att uppmärksamma TISDAGENS SKOGS-
UTFLYKT då vi önskar att barnen har med sig en liten matsäck (OBS! inga spår av nötter eller ägg!). 
Packa allt i en ryggsäck som barnet med enkelhet kan bära själv! Vi har även ALLTID stövlar på oss 
när vi rör oss i skog och mark - men det har ni säkert på klart vid det här laget ;) 

• Påminnelse: på fredagar är förskollärare Paula Eriksson föräldraledig och 
förskolechef Annika Bärnlund tar hennes plats i barngruppen. 

Vänliga 

hälsningar, 

Personalen på 
Mumintrollen

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
07:00 Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar Förskolan öppnar

07:00-07:30 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

08:00 Promenadtåg upp till Campus
Innelek Innelek Utevistelse Utevistelse Utevistelse

Morgonsamling  
+ Fruktstund  

Rörelsestund 
(utomhus)

Skogsutflykt med 
start kl. 09:15

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Musikstund

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

11:30-12:15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Utevistelse
Språk 

Promenad 
Utelek

Utelek 
Språk 

Promenad

Promenad 
Utelek 
Språk

Utevistelse

14:15-14:45 Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

16:15 Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

Sagostund  
+ Fruktstund

16:45 Promenadtåg ner till Viken
17:00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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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 (Fritids: efter kl. 17:00)

Veckans 
tecken: 

Grön 
Blå 
Vit 

Brun 
Gul 
Rosa 
Röd
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