
Hej vårdnadshavare, 
Detta blev sannerligen en vecka i sjukdomens tecken och vi 
inledde veckan med endast hälften av Mumintrollen på 
plats. Flera har varit hemma pga av diverse förkylnings-
symptom men tydligen har det också gått en släng av feber. 
Vi håller tummarna för att alla snart är på benen igen! I 
samband med denna sjukdomstrend och de rådande 
restriktionerna kring covid-19 kan vi inget annat är påminna 
Er om följande: 

• Påminnelse: Inga föräldrar kan besöka förskolan med anledning av 
covid-19. Vi ber Er i möjligaste mån att lämna och hämta Era barn 
utomhus och behöver man gå in önskar vi att endast EN person går in 
med barnet. Och då enbart till kapphall, EJ in i matsal eller övriga 
utrymmen. Tack! (tillägg: Ni kan alltid ringa oss om ni exempelvis 
väntar utanför matsalen i samband med hämtning - TILLSAMMANS gör 
vi det bästa möjliga av situationen!) 

• Påminnelse: Om Ert barn är hemma pga sjukdom, meddela oss innan 
08:00 (genom att ringa, skicka sms eller kommentera på SchoolSoft). 
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GHS planeringsdag: 
— inkommande måndag 
har Gripsholmsskolan 
planeringsdag (14/9), 
förskolan och fritids/
eftis är dock öppet som 
normalt! 

Inga egna leksaker: 
— vi fortsätter på samma 
linje som under före-
gående verksamhetsår 
och ber vänligen men 
bestämt att barnens 
egna leksaker stannar 
hemma! 

Barnens 
vattenflaskor: 
— NY rutin kring vatten-
flaskorna, läs mer i 
Paulas meddelande 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 friskanmäla 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! 

• VIKTIGT! Från och med nästa vecka, med start måndag 14/9, inför vi en ny morgonrutin för 
Mumintrollen och Hattifnattarna. Förskolan kommer fortsättningsvis öppna och frukost kommer 
ätas normalt nere i förskolans matsal i Viken-huset MEN efter avslutad frukost (kl 07:30) kommer vi 
gå DIREKT upp till Campus. Tidigare stannade vi kvar en halvtimme på konstgräsplanen på ”övre 
gården”, innan vi i samlad trupp startade promenadtåget kl 08:00 — detta kommer vi med andra 
ord inte längre göra! Som med all verksamhet på förskolan utvärderar vi över tid det vi gör och vi 
har konstaterat att rutinen med att stanna kvar en halvtimme inte gynnar barnen: Dels på grund av 
antalet övergångar, dels för att flera barn inte varit klädda för utelek vid lämningen och dels för att 
morgonen blev orolig då platsen endast blev en ”mellan-landning” och barnen därmed inte ville 
påbörja någon lek. I praktiken innebär den nya rutinen att om Ni anländer med Ert barn efter kl 
07:30 är Ni hjärtligt välkomna upp till Campus och Ert barn kan då genast påbörja inne-/utelek 
beroende på veckodag. Nu testar vi detta och utvärderar igen efter en tid :) 

• Förra veckan provjobbade William Dyjee (stödperson och fritidsledare på skolan) hos oss på 
förskolan/Campus. Och vi kan nu med glädje berätta att han fortsättningsvis kommer vara 
tillsammans med under förmiddagarna! Han har snabbt blivit omåttligt populär bland barnen och vi 
är enormt glada för de timmar han kan vara tillsammans med oss.  

• Ett flertal föräldrar har tagit kontakt med förskolan för att komma åt kontaktuppgifter till Er vårdnads-
havare i samband med ”lekdater” och inbjudningar till kalas. Som Ni noterat finns ingen fysisk klass-
lista i kapphallen och detta är på grund av GDPR. Vi kommer därmed alltid hänvisa Er till SchoolSoft. 
Om Ni klickar Er in på webb-sidan (alltså inte i appen) kan Ni via fliken ”Schema” klicka Er vidare till 
”Kontaktlistor”. Här kan Ni sedan välja ”Välj typ av visning”, kryssa i rutan ”Visa vårdnadshavare” och 
då dyker klasslistan med vårdnadshavare upp. Man kan även växla mellan de olika avdelningarna på 
förskolan. Notera dock att uppgifterna endast syns om vårdnadshavaren ifråga har gett sitt 
godkännande! Vill Du att Dina uppgifter syns? Gå då till ”Min profil” och avmarkera rutan under 
rubriken ”Visning för andra”. 
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Det är dags för fotografering på Gripsholms förskola! 

Mumintrollen: TISDAG 15/9 kl 11:05 
Är man ledig denna dag är man givetvis välkommen in för fotografering. 

Vänligen, meddela förskolans personal om Ni inte vill att Ert barn blir fotograferat! 

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


Mumintrollens veckoschema 

• Vi strävar alltid efter att kunna fullfölja veckoschemat MEN som Ni förstår är det inte alltid möjligt 
pga exempelvis personalfrånvaro. Om det sker plötsliga förändringar som avviker mycket från 
schemat försöker vi informera om det på SchoolSoft (t.ex. om en utflykt uteblir). 

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

Promenadtåg upp till Campus
Innelek Innelek Utelek Utelek Utelek

Morgonsamling  
+ Fruktstund  

Rörelsestund 
(utomhus)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Fotografering kl. 
11:05 i gy-salen!

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: 

Samling 
Lunch 

Innelek 
Utelek 

Mellanmål
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