
Hej vårdnadshavare, 
Äntligen börjar sjukdomarna vara ett minne blott och vi har 
haft i princip alla barn på plats under veckans lopp! Till vår 
stora glädje hade ALLA Mumintrollen möjlighet att vara med 
på gruppfotot som togs i tisdags, tänk vilket minne att ha 
bevarat — sista året på förskolan och alla kompisar från ens 
avdelning var samlade! Men vi har saknat en viss fröken, 
nämligen Erika… Så i torsdags väntade en överraskning 
inne i samlingsrummet: Erika var med oss via videosamtal! 
Hur är det möjligt? Kan man ringa via datorn? Frågorna var 
många och vi kunde konstatera att dagens teknik 
sannerligen skapar nya möjligheter! Det var ju nästan som 
att ha henne där på riktigt ;) 

• …och på tal om fotograferingen, vilket gäng Mumintrollen är! Så 
koncentrerade och lyhörda inför vad fotografen Nikolai hade att säga. 
Vi väntar med spänning på resultatet av fotograferingen och om ca 2 
veckor kommer en kod att skickas till Er föräldrar och Ni kan då själva 
beställa de foton Ni vill ha. Vid frågor kontakta Collage Foto på 
info@collagefoto.se eller tel 019-611 10 30. 
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SchoolSoft och Era 
kontaktuppgifter: 
— kom ihåg att 
uppdatera Era 
kontaktuppgifter på 
SchoolSoft! (nu under 
veckans fotografering 
uppdagades det att 
flera uppgifter saknas 
och det betyder bl.a. att 
fotoföretaget som 
fotograferade oss INTE 
kan komma i kontakt 
med Er när 
fotografierna är klara…) 

Dagens vilostund på 
förskolan: 
— kom ihåg att ETT litet 
gosedjur räcker gott 
och väl till den dagliga 
vilostunden på 
förskolan. Gosedjuret 
bör få plats i skåpet 
tillsammans med 
barnets extra kläder, för 
att undvika att bli 
nersmutsat av barnets 
utekläder.

mailto:info@collagefoto.se


• Angående den nya rutinen med barnets vattenflaskor har vi under veckans lopp fört en dialog med 
barnen att vattenflaskan ska finnas på barnets plats i kapphallen (antingen i röda korgen eller i 
barnets ryggväska). Precis som tidigare kan barnet närhelst gå och dricka (vi ser dock ett mindre 
behov av detta i takt med att temperaturen sjunker utomhus). Vi uppmuntrar barnen att skölja ur 
flaskan och fylla på med nytt fräscht vatten. Vi ser gärna att vattenflaskan följer med hem till 
veckoslutet för en rejäl diskning och detta är även något barnen är informerade om. Hoppas detta 
kan bli en rutin som passar för samtliga parter — TACK för gott samarbete! 

• I samband med att det finns ett större behov av mera utekläder ser vi gärna att Ni handleder Ert 
barn i hur man organiserar den egna platsen i kapphallen. I röda korgen placeras vantar/mössor/
halskrage/vattenflaska och utekläderna samt ryggsäcken hängs upp på krokarna. Barnets extra 
kläder (gärna i en påse/tygkasse)+ gosedjur läggs i skåpet bakom dörr. Dagens skor/stövlar ställer 
man på skohyllan vid ytterdörren och ett eventuellt andra par ställer man längst ner på hyllan vid 
barnets plats i kapphallen. Vi uppmuntrar dagligen barnen att utveckla sin självständighet och att ta 
ansvar för sina tillhörigheter och vi hoppas att Ni hjälper oss i samma riktning. 

• Vi har ett önskemål om att Ni hjälper oss i att göra hämtningen av Era barn så kort som möjligt. Det 
är inte okej att stanna kvar 5 minuter eller mer för enbart lek på förskolan. Vi ser en trend i att 
hämtningarna blir allt längre och även i att man låter syskon stanna för lek hos oss. Och det är inte 
för att vi inte vill ha Er här — vi hade gärna haft föräldrar på förskolan mest hela tiden! Men om 
sanningen ska fram så blir det jobbigt för de barn som ännu inte får gå hem, så med respekt för 
deras känslor ser vi gärna att Ni tackar för dagen så snabbt Ni kan. Och så har vi givetvis covid-19 
restriktionerna att ta i beaktande, vilket bland annat innebär att vi ska undvika att ha besök på 
förskolan. TACK för förståelsen! 

• Som Ni vet använder vi oss av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) på 
Gripsholms förskola. Tecknen används tillsammans med tal, vilket underlättar språkförståelse och 
lärande men även som ersättning för talat språk. Därför finns veckans tecken listade i slutet av varje 
veckobrev för att Ni ska kunna vara delaktiga i Ert barn utbildning. Många tecken hittar Ni på 
hemsidan https://teckensprakslexikon.su.se men eftersom alla inte överensstämmer med TAKK 
väljer vi att inte länka till dem. 
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Fredagen den 25.9 kommer Gripsholmsskolan delta i Skoljoggen. Hattifnattarna och Mumintrollen får 
delta genom att springa trekantsvarvet i Hjorthagen. Under rådande omständigheter ber vi om ett 
evenemang utan publik! Vi ber därför föräldrar och släktingar att stanna hemma under årets 

upplaga av Skoljoggen. Tack! 

Varje år deltar runt 500 000 barn och unga på Skoljoggen. Skoljoggen är Sveriges största motionslopp för barn 
och unga och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Eleverna deltar på sina villkor. Springer, 

lunkar, joggar eller går – det väljer de själva.  

Skoljoggen är ingen tävling.  
Det är en manifestation för rörelseglädje och rörelse för alla! 

Med vänlig hälsning, idrottslärare Mats Engblom
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Mumintrollens veckoschema 

Observera att programpunkterna efter vilostunden korrigerats! Vi har även flyttat språkleken till onsdagsförmiddag och 
veckans musikstund till torsdagseftermiddag. 

Preliminärt kan vi meddela att verksamhetsårets första fadderträff kommer äga rum måndagen 28:e september kl 09:00, och 
det betyder givetvis att är man ledig den dagen så är man välkommen med under träffen! 

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)

Skogsutflykt med 
start kl 09:15

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skoljoggen i 
Hjorthagen

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek Musikstund Innelek
Promenad i 
närområdet 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

 3

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: 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag
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