
Hej vårdnadshavare, 
…och VARMT välkomna tillbaka alla barn med familjer! 
Varmt välkomna som sagt men nog hoppas vi på kyligare 
väder och ett större snöfall så vi får ge oss på lite vinterlek 
och ljusa vinterdagar. Vi hoppas att ni haft lata dagar fyllda 
med precis det ni tycker om men också att ni sett fram emot 
att komma tillbaka till trygga rutiner och vardag.  

• Som vi meddelade innan jul kommer Sandra Luthin vikariera Erika 
Svärd, som nu går på föräldraledighet. Vi önskar Erika all lycka till och 
hälsar Sandra varmt välkommen direkt från och med måndag 11:e 
januari! Sandra kommer med andra ord vara en del av Mumintrollens 
arbetslag. 

• Vi hälsar även Viliina Alastalo tillbaka från sin föräldraledighet! Viliina 
började jobba redan måndagen 4:e januari och kommer härefter vara 
med oss uppe på Campus på måndagar och fredagar. På måndagar är 
hon tillsammans med Hattifnattarna (och tar då Patricias plats, 
eftersom hon valt att gå ner i arbetstid) och på fredagar kommer hon 
vara tillsammans med Mumintrollen. Paula är föräldraledig på fredagar.  

 1

VECKOBREV 
Hattifnattar
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

11.1 = Skolåret inleds 

13.1 = Tjugondag knut, vi 
dansar ut julen 

v. 8 = Sportlov (förskolan 
och fritids är öppet) 

8.3 = Gripsholmsskolan 
har planeringsdag 
(förskolan + fritids är 
öppet) 

2-5.4 = Påsk, förskolan 
är stängd 

v. 14 = Påsklov (förskolan 
och fritids är öppet) 

30.5 = Valborgsmässo-
afton 

13.5 = Kristi 
himmelsfärds dag, 
förskolan är stängd 

14.5 = Klämdag (för-
skolan och fritids är öppet) 

9.6 = Sista skoldagen för 
detta läsår 

16.6 = Planeringsdag, 
förskolan är stängd



• Till Er kännedom: Ett fall av huvudlöss bland förskolebarnen på Campus konstaterades ett par dagar 
in på jullovet. Läs gärna mera HÄR. 

• Som vi nämnde inledningsvis hoppas vi innerligt på snö och minusgrader! I anslutning till Campus 
har vi den perfekta pulkabacken på Apotekarängen. Ta gärna med en NAMNMÄRKT hjälm (vi 
rekommenderar en med grönt spänne) till förskolan. Så kan vi i mån av möjlighet (förhoppningsvis 
redan under måndagen!) åka madrass/pulka/stjärtlapp under våra utevistelser. Vi kommer inte 
erbjuda några lånehjälmar till barnen och kommer inte låta barnen låna hjälm av varandra, dels för 
att undvika fler fall av huvudlöss men även som ett led i att ta vårt ansvar under den rådande 
pandemin. Vill Ert barn ta med en egen stjärtlapp (namnmärkt) är det absolut okej,                      
men INGA pulkor/madrasser/snowracers tack!  

• Påminnelse: För att få en balanserad vardag samt återhämtning har vi på schemat inplanerad 
nedvarvning/vila inomhus. Denna aktivitet äger rum efter lunchen och innebär i praktiken att vi har 
en avslappnande sagostund med kapitelbok eller ljudbok. Stunden arrangeras avdelningsvis och 
barnen får själva välja om de vill sitta eller lägga sig ner. Ett litet gosedjur kan vara önskvärt och 
välbehövligt för Ert barn under denna nedvarvning och kan med fördel förvaras på förskolan. 

• Påminnelse: Hälsning till Er som upplever det jobbigt att inte få gå in i kapphallen på förskolan på 
grund av rådande omständigheter med covid-19: problem är till för att lösas och vårt förslag är att 
Ni har en ryggsäck som dagligen följer med barnet till och från förskolan. Låt barnets extra kläder 
ligga i ryggsäcken (istället för i skåpet på förskolan), på så sätt kan Ni alltid kontrollera innehållet 
hemma. Blir det tvätt under dagens lopp kan vi placera tvättpåsen i ryggsäcken. Istället för att ha 
flera uppsättningar ytterkläder på förskolan, låt barnet komma till förskolan med de utekläder som 
är anpassade för dagens väderlek. Då vet barnen redan från morgonen vad som gäller när det är 
dags för utelek! 
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Några KOM IHÅG med tanke på återgång till förskolan: 

1. Fyll i Ert barns vistelsetider (så exakta som möjligt) på SchoolSoft 
‣ gärna direkt men SENAST den 15:e januari 
‣ OBS! Då du arbetar/studerar är det din arbets-/studietid samt restid som styr barnets 

vistelsetid på förskolan (om inga individuella bedömningar utifrån Ert barns behov har 
gjorts i samråd med förskolan) 

2. Ta med extra kläder till förskolan  
‣ bör förvaras antingen i barnets skåp i kapphallen eller i en medhavd ryggsäck 
‣ följande kläder önskar vi att barnen vid behov har tillgång till: 2 tröjor, 2 par trosor/

kalsonger, 2 par strumpor, 2 par byxor, 1 tjocktröja/kofta 
3. Trafikflödet i anslutning till Gripsholmsskolan 

‣ det är INTE tillåtet att köra upp med bil till Campus för att hämta eller lämna barn 
‣ Slottsparkeringen är till för Er föräldrar medan övre parkeringen är tillägnad lärare 
‣ Alla som rör sig till och från Campus hänvisas att gå på grusvägen (det är INTE tillåtet att 

gena över Apotekarängen) 

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2015/09/Huvudl%C3%B6ss.pdf


Vi strävar efter att bibehålla våra vardagsrutiner men på grund av rådande omständigheter kan 
det ske snabba förändringar, ta gärna för vana att kolla SchoolSoft dagligen så hänger Ni med! 

I samband med att förskolan stänger sammanslår vi med Fritids nere vid Viken. Hittar Ni oss inte 
ber vi Er ringa avdelnings- ELLER stängningstelefonen. Tel.nummer här nere: 

Med önskan om en god fortsättning,  
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 

Morgonsamling 
+ Fruktstund 

Skogsutflykt 
(INGEN matsäck) 

Morgonsamling 
+Fruktstund 

Fredagskul 

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

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Innelek
Promenad i 
närområdet

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
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: 

Januari 
Snö
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Aktuellt: 

På Gripsholmsskolans hemsida finns 
alltid den senaste information angående 

vad som gäller på skolan/förskolan i 
förhållande till den senaste 
informationen om covid-19. 

Läs här: https://gripsholmsskolan.se

Detta kan inte nog understrykas:  

När Ert barn varit sjuk i covid-19 liknande 
symptom är det två friska dagar hemma 
innan återgång till förskolan som gäller.  

Ni bör även friskanmäla Ert barn genom att 
ringa/sms:a eller kommentera på SchoolSoft 
innan klockan 13.00 dagen innan återgång 
till förskolan. På så sätt blir vardagen mest 

ändamålsenlig för Era barn när vi på förhand 
kan planera dagarna och vid behov 

omplacera personalen. 

Mycket kretsar 
kring covid-19

Anpassningar: 

Eftersom vi önskar att Ni i möjligaste mån 
lämnar och hämtar Era barn ute på gården 

vill vi hälsa att dörrklockor har monterats vid 
varje ytterdörr som tillhör förskolan, med 

avsikt för Er att använda om vi är INOMHUS 
och ingen pedagog finns i närheten av 

ytterdörren när Ni anländer till förskolan. 

 När vi gått ut efter det dagliga mellanmålet 
kommer vi ha ett fönster in till kapphallen 

ÖPPET. På så sätt kan Ni vid hämtning skicka 
in Ert barn och från utsidan ha en dialog med 
barnet. Vi pedagoger hjälper givetvis till men 

passa på att ta tillfälle i akt och stärka Ert 
barns självständighet genom att låta barnet 

plocka ihop sina saker samt se över sin plats. 
Bra träning inför skolstart inkommande 

höst :)

Påminnelse:  

Hälsning från rektor Annika Bärnlund:  

Tillsvidare ber vi Er föräldrar att inte 
besöka Gripsholms förskola med 
anledning av covid-19. 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.
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