GRIPSHOLMS FÖRSKOLA

VECKA 37

Veckobrev
Filifjonkor och Hemuler

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 en ny vecka på Förskolan!
Då har vi äntligen fått träffa alla Filifjonkor och Hemuler,
välkomna! Det är nu dags att köra igång med verksamheten och
börja sätta rutiner. Läsårets stora tema är Grön Flagg och hållbar
utveckling. Detta är något som kommer att genomsyra hela vår
verksamhet.
• Hemuler och Filifjonkor kommer från och med 7.30 varje morgon, att vistas på

innergården fram tills det är dags för lunch 10.30. Efter sagostunden och
eftermiddagen spenderar vi på lilla gården bakom Viken huset, fram tills klockan
15 då vi vanligen förflyttar oss till inre gården.

Följande gäller på
Gripsholms förskola
angående Covid-19.
https://
www.folkhalsomyndigheten.
se/globalassets/smittskyddsjukdomar/sjukdomar/
coronavirus/informationtill-skolledare-om-nyttcoronavirus.pdf

• Alla barn har nu fått ta del av förskolans vardagsrutiner. Det är dags att börja

jobba med undervisningen. Under veckan som kommer börja vi introducera

Verksamhetslogg: Där

Sopsamlarmonster för Era barn. Vill ni bekanta Er mera med detta så besök

kommer vi pedagoger

hemsidan här. Vi kommer även att jobba på gemenskapen och lära känna
varandra.

dokumentera era barns
vistelse på förskolan. På så
sätt har ni vårdnadshavare lätt
att följa med i vad vi gör på

• Förskolans verksamhet kommer att bedrivas utomhus fram tills annat bestäms. Detta på

grund av den rådande situationen för att minska smittspridningen. Det är därför viktigt
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förskolan om dagarna.
Verksamhetsloggarna finner
Ni på School Soft under fliken
”aktuellt”.
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att Era barn har KLÄDER EFTER VÄDER samt ombyte i kapphallen. Det är nu kallt på morgonen och varmt på
eftermiddagen, tänk på detta. Kom ihåg att namnmärka Ert barns tillhörigheter.
• 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.
• På grund av rådande situation med Covid-19 så rekommenderar vi att Ni som vårdnadshavare inte vistas i förskolans

lokaler. Därför ser vi gärna att Ert barn självständigt lämnar kläder, vattenflaska mm vid sin plats, i mån och
möjlighet. Barnet kan med fördel ha en ryggsäck som färdas mellan förskolan och hemmet. Så ber er som hämtar ert
barn kl 14.00 att stanna utanför förskolan tills dess vi är färdiga med mellanmålet.
• På Gripsholms förskola använder vi oss av tecken som stöd som en del av vår språkundervisning. Därför kommer Era

barn att få lära sig tre stycken nya tecken varje vecka. Dessa tecken kommer Ni att få ta del av längst ner i
veckobreven för att Ni skall kunna vara delaktiga i Era barns utbildning. När Ni skall kolla upp ett tecken så använd
er av hemsidan här.

• Vi uppmanar Er föräldrar till nyinskolade Filifjonkor och Hemuler…
•

Att gå in på Schoolsoft och fylla i Ert barns vistelsetider samt ta del av information. Detta för
att trygga Ert barns vistelse hos oss. Ni kan även uppdaterar Era kontaktuppgifter så att vi
kan nå Er vid behov.

• Att om er barn har allergier, vänligen lämna in allergiintyg samt specialkostblankett, som ni

hittar här, till förskolan så snart som möjligt.
• Att vi för att får en balanserad vardag samt återhämtning har på schemat inplanerad

nedvarvning/vila inomhus. Till denna aktivitet skall Ert barn ha med en gympapåse/tygpåse
som rymmer exempelvis liten kudde, filt samt annat som tryggar nedvarvningen. Tänk på att
Ert barn själva skall kunna bära påsen till sin viloplats.
• Att om Ert barn ska vistas 15/20h hos oss, vänligen ta kontakt med ansvariga pedagog för att

mot ta blankett som bör fyllas i
• Under vecka 37 kommer vi att börja använda oss av det veckoschema som ni ser nedan. Detta innebär att

vi Filifjonkor skall gå iväg på utflykt under tisdag förmiddag. Till denna utflykt behöver barnen en ryggsäck
med SITTUNDERLAG, VATTENFLASKA och EN FRUKT. Vi lämnar förskolan kl 09.00, är man inte på
plats då så får man lämna på den plats där vi är. Det går bra att ringa oss och kolla var vi är.
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Här nedan finner ni vårt
veckoschema på förskolan:
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

07.00

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

Frukost

07.30

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

Utevistelse

9.30-10.00 :

ViFilifjonkor
alla önskar er
alla ett- riktigt
Filifjonkor
Rörelse bra veckoslut!
Filifjonkor

Hemuler - Musik
Estetisk verksamhet
10.00-10.30:
Hemuler
Estetisk verksamhet
Grön
Flagg
Filifjonkor
Musik
Jennie, Tammy och Ingela
Hemuler - Rörelse

Grön Flagg - utflykt

09.00

Utelek/Samling

10.30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

11.15

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

Vila/Sagostund

12.15

Utelek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Språklek
Fri lek
Fri lek

Fredagskul

13.15

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

MELLANMÅL

14.00

Utelek

Utelek: rörelse

Utelek: sång

Utelek: rörelse

Utelek

16.30

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

FRUKTSTUND

17.00

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Förskolan stänger

Hemuler

Utelek/Samling

- - Under språkleken har vi smått börjat introducera sagor och sagofigurer. Vi kommer att jobba med sagor under de
kommande veckorna, även pratlekar och munmotorik. Under estetiken kommer vi att jobba med höst och höstfärger.
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VECKANS TECKEN ÄR
FORTSÄTTNINGSVIS:

KOM IHÅG
Kläder efter väder!

KOM IHÅG
Gympapåse/tygpåse med
vilosaker!

Samling, äta lunch och
mössa.
https://teckensprakslexikon.su.se

KONTAKTUPPGIFTER
Hemuler/Filifjonkor: 070 182 11 27
Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30)
Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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