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En ny lösning
gällande parkering
och trafikflöde i
anslutning till
Gripsholms förskola
från den 1 augusti
2020

Vänligen bekanta er
med kartan här.

Välkommen till förskolan!
Hoppas Ni alla har haft en ljuvlig sommar såhär långt! Nu har
Gripsholms förskola öppnat sina dörrar igen för att ta emot ett
nytt gäng familjer som skall få hänga med på vårt äventyr. Vi vill
därmed nå ut till Er med lite praktisk information.
• Förskolans verksamhet kommer att bedrivas utomhus fram tills annat

bestäms. Detta på grund av den rådande situationen för att minska
smittspridningen men även på grund av de kommande renoveringarna i
våra lokaler. Pedagogiken kommer fortfarande bedrivas som normalt enligt
läroplanen. Det är därför viktigt att Ert barn har kläder efter väder samt
ombyte i kapphallen. Kom ihåg att namnmärka Ert barns tillhörigheter så
finner de lättare sin rätta plats.
• För att få en balanserad vardag samt återhämtning så har vi på schemat

inplanerad nedvarvning/vila inomhus. Under denna aktivitet så bedrivs
sagostund med kapitelbok eller ljudbok. Till denna aktivitet skall Ert barn
ha med en gympapåse/tygpåse med exempelvis liten kudde, filt samt annat
som tryggar nedvarvningen. Tänk på att Ert barn själva skall kunna bära
påsen till sin viloplats.
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Följande gäller på
Gripsholms förskola
angående Covid-19.

https://
www.folkhalsomyndigh
eten.se/globalassets/
smittskydd-sjukdomar/
sjukdomar/coronavirus/
information-tillskolledare-om-nyttcoronavirus.pdf
Föräldramötena - som
skulle ha hållits tisdagen
och onsdagen den 1112 augusti på
Gripsholms förskola utgår på grund av
Covid-19.
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• Inskolningssamtal kommer att hållas ca två veckor efter att Ert barn har avslutat sin inskolning hos

oss. Ni bjuds in till samtal ca en vecka innan och vi önskar att Ni förbereder er på de punkter som
finns i inbjudan. Samtalet tar ca 15 minuter och vi önskar att träffa enbart er vårdnadshavare.
• SchoolSoft är nu tillgängligt för Er föräldrar. Där har ni möjligheten att lägga in Era barns vårdtider,

uppdatera kontaktuppgifter samt ta emot information. Vänligen, registrera tiderna INNAN Ert barn
börjar hos oss.
• Förskolans hemsida uppdateras ständigt med information. Vänligen ta för vana att besöka och

bekanta er med den. Där finner ni bla styrdokument, blanketter samt kontaktuppgifter till förskolan.
• För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på

symptom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva,
illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och
svårigheter att andas. Om Ert barn har något/några av dessa symptom ska ni stanna hemma
och därefter ytterligare två dagar symptomfri innan Ni återkommer till förskolan. Om Ert barn
uppvisar något av dessa symtom på grund av allergi, vänligen medta intyg.
• Vid frånvaro behöver ni meddela oss via sms/ringa eller Schoolsoft. Detta gäller både vid sjukdom

och ledighet. Vid återkomst till förskolan efter sjukdom behöver ni meddela oss senast kl 13.00
dagen innan för att vi lättare skall kunna planera vår verksamhet.
• Vid lämning till frukost behöver Ert barn tillsammans med er vårdnadshavare tvätta händerna innan

de kommer in i matsalen. Pedagogerna möter Ert barn vid dörren in till matsalen, detta betyder att
inga vårdnadshavare får vistas i matsalens utrymmen.
• Under hösten anpassar vi oss efter den rådande situationen med covid-19 genom att maniskt sköta

vår handhygien, koncentrera vår verksamhet utomhus samt stanna hemma vid symtom. Har Ni
tankar eller funderingar, ta mer än gärna kontakt med avdelningens personal eller förskolans rektor
Annika Bärnlund. Vi finns här för Er!
• Har ert barn allergier vänligen lämna in allergiintyg samt specialkostblankett, som ni hittar här, till

förskolan så snart som möjligt.

Varma hälsningar personalen på
Mymlorna och Knyttarna
AKTUELLA TELEFONNUMMER:

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28
Hemuler/Filifjonkor: 070 182 11 27
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00)
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)
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