
Hej vårdnadshavare, 
Under veckan som gått har vi varit bort till slottet och fått en 
guidad tur av vår pedagog William som satt på mycket 
kunskap och historia om slottet som han delgav oss alla. 
Fråga gärna Era barn vad de minns från rundvandringen. Vi 
har också pratat om Fars dag och att det inte bara är ens 
egna pappa som firas på fars dag utan det är alla typer av 
fadersgestalter såsom far- och morföräldrar, bonuspappor 
eller andra viktiga manliga förebilder som finns där för en. 
En liten överraskning till några av dessa kommer med 
barnen hem idag fredag. Vi har också hunnit med en 
promenad till Hjorthagen där vi kikade efter fåglar och 
kopplade ihop med tisdagens skapande. 

• Inkommande vecka infaller nationella läsdagen och under hela veckan 
pågår barnboksveckan. Detta vill vi uppmärksamma genom att erbjuda 
Era barn möjligheten att ta med en favoritbok hemifrån. Böckerna 
kommer vi ställa ut i vårt samlingsrum och i mån av möjlighet läsa 
under veckans lopp. Om Ert barn vill ta med en bok, kom ihåg att 
namnmärka boken — tack för Er delaktighet!  
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Viktiga datum: 

v. 46-48 = Utvecklings-
samtal (tid finns att 
boka på SchoolSoft!) 

11.11 = Grön flagg 
dagen 

12.11 = Nationella 
läsdagen 

11.12 = vi lussar för 
högstadiet (mera info 
kommer!) 

  

18.12 = sista dagen för 
skoleleverna innan 
jullov 

24.12-3.1 = juletid och 
nyår, förskolan är stängd 

6.1 = Trettondedag jul = 
förskolan är stängd 

8.1 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd



• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Tillsvidare ber vi Er föräldrar att inte besöka Gripsholms 
förskola med anledning av covid-19. Vi ber Er i möjligaste mån lämna och hämta Era barn ute på 
gården. Nu när smittspridningen ökar är det viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp 
av förebyggande åtgärder hoppas vi kunna 
undvika en smittspridning på eller i anslutning 
till Gripsholms förskola. Tack.  

• TACK för Ert engagemang gällande bokning av 
utvecklingssamtal! Tiderna har gått åt som 
smör i solsken och vi hoppas verkligen att Ni som ännu inte har bokat tar kontakt med oss om det 
visar sig att Ni inte hittar en tid som passar. På grund av den rådande situationen med covid-19 
är det ”traditionella samtalet” inget alternativ längre. Istället kan Ni välja mellan ett samtal 
utomhus (då ses vi vid förskolegrinden uppe på Campus vid Er bokade tid) eller ett digitalt möte 
(Jessica bjuder in till möte via GoogleMeet). 

•Vi vill göra Er uppmärksamma på att det finns barn med vårtor på förskolan. 
Vårtor på händer och fötter är ofarliga och behöver oftast inte behandlas (HÄR 
kan du läsa mera). Till följd av detta vore det önskvärt om Era barn kunde ha 
strumpor med halkskydd alternativt sockiplast eller mockasiner för 
inomhusbruk på sig under våra rörelsestunder i gymnastiksalen. 

•OBS! Vi har haft ett konstaterat fall av huvudlöss bland förskolebarnen på 
Campus. Vi ber Er därför kontrollera Era barn dagligen en tid framöver för att 
undvika spridning! Läs gärna mera HÄR. 

• Eftersom frågan kommit av föräldrar nere i Viken vill vi även informera Er om varför pedagoger 
ibland står med en smarttelefon i handen: Tidigare hade alla avdelningar en hederlig ”knapptelefon” 
till sitt förfogande, nu uppgraderas dessa till smarttelefoner. Smarttelefonerna fungerar som ett 
arbetsredskap, där vi å ena sidan kan utföra in- och utcheckning av Era barn i SchoolSoft och å 
andra sidan kan dokumentera genom att fotografera med hjälp av telefonen. Och alla vet Ni hur 
uppskattade dessa foton är! Och utöver dessa ”smarta” funktioner går det också att ringa och skicka 
sms med telefonerna ;) 

• Vi vill påminna Er vårdnadshavare om att kontakta rektor Annika Bärnlund om Ni får 
ändrade arbetsförhållanden. Detta kan nämligen påverka Ert barns vistelsetider på 
förskolan. Besök gärna Strängnäs Kommuns hemsida för att läsa mera.  

• Och på tal om administrativa frågor så behöver Ni ALLTID meddela förskolan om orsak (det räcker 
gott och väl med sjuk alternativt ledig) när Ert barn är frånvarande. Detta gör Ni smidigast genom 
en kommentar i SchoolSoft. För Ni är väl medvetna om att Försäkringskassan kan ta kontakt med 
oss för att undersöka om Ert barn faktiskt varit sjukanmält när Ni ansökt om VAB. Det räcker alltså 
INTE med att bara kryssa i frånvaro i SchoolSoft när Ert barn ej kommer till förskolan. 
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https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/vartor-och-svamp/vartor-pa-hander-och-fotter/
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2015/09/Huvudl%C3%B6ss.pdf
https://www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola/ansokan-och-avgifter/avgift-och-regler


Hattifnattarnas veckoschema 

Glad fars dag på söndag, 
(alla pappor, bonuspappor, far-/morfäder…) 

Hälsar personalen på Hattifnattarna

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
Utelek Utelek Innelek Innelek Utelek

Morgonsamling    
+ Fruktstund 

Språklek 

Morgonsamling    
+ Fruktstund 

Skapande  

Morgonsamling  
+ Fruktstund 

Rörelsestund 
10:15 

Grön Flagg-dagen

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(INGEN matsäck) 

Nationella läsdagen

Morgonsamling 
+Fruktstund 

Fredagskul 

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek/utelek
Promenad i 
närområdet

Innelek/utelek Musikstund Innelek/utelek

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 (OBS! fre kl 16:00)
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)

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 46

Veckans tecken: 

Vi lär oss teckna 
julsången ”Tre 

pepparkaks-
gubbar” 
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