
Hej vårdnadshavare, 
 …och så var vi inne i oktober! Denna vecka har bjudit på 
varierande väder med olika temperaturer men tack vare Er — 
som tillgodoser Era barn med kläder efter väder — har vi 
med stor glädje kunnat utföra vår fadderträff i ett dimmigt 
Lottenlund, en skogsutflykt i en regnig Blåbärsskog och en 
blåsig promenad i närområdet i jakt på ”tröstestenar”. Upp-
muntra gärna Ert barn att lägga vantar och mössor uppe i 
röda korgen, för att undvika att de hamnar på golvet och 
sedan inte hittas när de behövs, TACK! 

• I takt med att det blir regnigare och fuktigare utomhus får våra tork-
skåp gå varma. Ta gärna för vana att kolla i torkskåpen när möjlighet 
ges. Vi plockar ur skåpen om tid finns och alla namnlösa plagg läggs i 
den stora trälådan för upphittade kläder under fönstret i kapphallen. Ta 
en titt i den om Ni saknar något ;) 

• Angående torkskåpen: Ni kommer väl ihåg att om Ert barn tillhör röda 
gruppen så hängs hens kläder på tork i kvadratskåpet? Blåa gruppens 
återfinns i cirkelskåpet och gröna gruppens återfinns i triangelskåpet. 
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Höstlovet vecka 44: 
— Höstlovet, även kallat 
läslovet, närmar sig och 
vi behöver veta vilka 
barn som är i behov av 
omsorg under lovet. 
Vänligen läs nyheten 
som Rektor Annika 
Bärnlund publicerat på 
SchoolSoft och fyll i 
formuläret i den givna 
länken. Deadline är 
11:e oktober 2020. 

Skogräns: 
— hoppas Ni noterat vår 
skogräns i hallen. Hjälp 
oss gärna genom att 
påminna Era barn om 
denna gräns för att 
undvika att våra 
”strumpfotafötter” blir 
blöta och smutsiga 
under våra inomhus-
vistelser. Önskar Ert 
barn använda inneskor/
tofflor/sandaler på för-
skolan är det givetvis 
okej!



• Meddelande från skolan: Elever på Gripsholmsskolan har berättat till sina föräldrar om några män i 
en silverfärgad skåpbil som sökt kontakt med barnen på väg till och från skolan under denna vecka. 
Gripsholmsskolan informerar polisen om detta. Vid frågor kontakta rektor Nina på tel 070 100 9050.  

• Med hänvisning till ovanstående meddelande: Ni får själva ta ställning till om Ni vill delge Era 
barn informationen eller ej, och på förskolan möter vi frågan om det kommer på initiativ av barnen. 
Om inget nämns vill vi inte skrämma upp dem som är lyckligt omedvetna. Om det visar sig att 
ämnet behöver diskuteras kommer fokus vara på hur barnen ska förhålla sig till om någon försöker 
”locka till sig” dem. Det är viktigt att lära barnen att om en person vill att barnet ska följa med 
någonstans så måste det ALLTID tala om det för Dig (eller den som har hand om barnet) FÖRST, 
oavsett vad personen säger eller erbjuder. Det är också klokt att berätta för barnet att det ska skrika 
högt och ljudligt om någon med våld försöker tvinga det med sig. Vi kommer inte förmana barnen 
genom att säga ”prata inte med främlingar”, för det är både förvirrande och svårt att förstå för ett 
litet barn. Tanken på att det ska vara farligt att prata med människor väcker onödig ängslan och 
misstänksamhet hos barnen — det är ju inte själva samtalet som är farligt utan vad som kan hända 
efter det. Vi vill med det undvika att gå in på scenarier om vad som faktiskt kan hända om barnet 
följer med, istället vill vi ge barnen redskap för hur de ska agera INNAN något händer. Vi tar med 
andra ord saken på högsta allvar men inser också att förskolebarnen har en stor fördel i och med att 
de inte rör sig ensamma längs med vägarna och vi tänker att de därmed är trygga. 

• På tal om kläder, har Ni observerat bilderna på kläder på väggen vid torkskåpen i hallen? Dessa 
bilder finns som stöd för barnen när de ska välja ändamålsenliga utekläder i förhållande till 
sysselsättning och väderlek. Kan vara bra för Er att veta om Ni undrar vad vi önskar att barnet har 
på sig. Sedan är allt inte helt svart-vitt och vi behöver göra individuella anpassningar beroende på 
hur varma/kalla barnen är —  medan ett barn älskar grovmotoriska lekar och rör på sig hela tiden 
kan ett annat barn föredra mer stillasittande aktiviteter. Sedan har vi barn som är varma till sin 
natur och sådana som fryser mest hela tiden, med det sagt är bilderna en fingervisning men 
ingenting som är hugget i sten. 
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Efterlysning 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn?  
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev. 

(berätta eller maila paula.eriksson@gripsholmsskolan.se  
så bifogar hon efterlysningen till veckobrevet) 

*** 

En Hattifnatt saknar sina svarta överdrag, troligtvis av märket Kaxs eller Lager157. Har Ni 
sett dem? Byxorna är namnmärkta!

mailto:paula.eriksson@gripsholmsskolan.se
mailto:paula.eriksson@gripsholmsskolan.se


Mumintrollens veckoschema 

  

Med 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 
(gy-salen ca 10:15)

Skogsutflykt med 
start kl 09:15 

(kom ihåg stövlar 
på fötterna, 

matsäck i ryggsäck 
+ ev sittunderlag)

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Språklek

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Skapande

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Annika

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
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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: 

Rörelsestund 
Gymnastiksal 

Springa 
Hoppa
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