
Hej vårdnadshavare, 
”Och nu så vill jag sjunga att hösten den är här, och löven 
börjar gulna och det är gott med bär…”, så sjöng vi bland 
annat under veckans musikstund och utöver naturen som 
byter skepnad och luften som blir friskare ser vi dessvärre att 
sjukfrånvaron ökar hos både barn och pedagoger. 

• Om Ert barn är hemma pga sjukdom, meddela oss innan 08:00 (genom 
att ringa, skicka sms eller kommentera på SchoolSoft). Barnet behöver 
efter tillfrisknandet stanna hemma 2 dagar utan symptom och dagen 
innan (senast kl. 13:00) Ert barn återvänder till förskolan ska Ni frisk-
anmäla Ert barn (genom något av ovanstående alternativ). Har Ni inte 
hört av Er så räknar vi med att Ni fortsätter vara hemma. Respektera 
detta, dels för att trygga vardagen för de barn som är i behov av omsorg 
(så att vi ändamålsenligt kan fördela personalen) men även så att vi 
inte behöver oroa oss över hur det är med Er, tack! Läs mera HÄR! 

• Under veckans lopp var det ytterligare ett Mumintroll som ”fyllde hela 
handen”, närmare bestämt 5 år. På förskolan uppmärksammar vi barnet 
bland annat genom sång och ballong-kort. Dessutom samlas vi ute på 
”scenen” för att högtidligt hissa flaggan för dagens jubilar! (se bild) 
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Kläder efter väder: 
— klä Ert barn efter 
väder genast från 
morgonen, det är både 
höstkyla i luften och fukt 
i såväl gräs som sand = 
skalkläder vore toppen! 

Namnmärka: 
— vänligen, namna Ert 
barns kläder och övriga 
tillhörigheter! Sådant 
som ej hittar sina ägare 
läggs i trälådan i kapp-
hallen… 

Parkeringsförbud: 
— det är INTE tillåtet att 
parkera längs med väg-
kanten (trots gammal 
infart) vid järnvägs-
spåret/Campus!

https://gripsholmsskolan.se/foljande-galler-fortsattningsvis-pa-gripsholmsskolan-2/


• I övrigt blev det en händelserik vecka, trots barn- och personalbortfall! Veckoschemat 
kunde vi tillgodose och i ”Verksamhetsloggen” på SchoolSoft kan Ni se glimtar av 
vad som varit i fokus under veckans lopp. Barnens glädje av att få gå på skogsutflykt 
var underbar att uppleva och det är verkligen ett tappert gäng som med ryggsäcken på 
ryggen går hela vägen till och från Blåbärsskogen utan invändningar! Att bestiga 
Kebnekaise i årskurs 9 lär då inte bli något problem för detta gäng ;) 

• Inkommande vecka måndag-torsdag kommer William Dyjee (stödperson och fritidsledare på skolan) 
arbeta förmiddagarna hos oss på Campus. 

    
Höstliga 

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 

(kom ihåg: liten matsäck 
fri från ägg & nötter + 
ev. sittunderlag i egen 
ryggsäck + stövlar på 

fötterna!)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Musikstund

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek
Språk 

Promenad 
Utelek

Utelek 
Språk 

Promenad

Promenad 
Utelek 
Språk

Innelek

14:15-14:45 Mellanmål  
= Campus

Mellanmål  
= Viken

Mellanmål  
= Campus

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: 

Fruktstund 

Apelsin 
Äpple 
Päron 
Banan
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