
Välkomna till förskolan! 
 

Vad härligt att vi denna vecka äntligen fått återse nästan alla 
barn och pedagoger. Säger ännu ett stort tack till er i dessa tider. 
Vi påminner dock om rektor Annikas meddelande längre ner i 
brevet. Vi riktar ett stort varmt tack till alla i dessa tider, 
tillsammans klarar vi detta!  TACK 

Inkommande vecka är det påsklov och vi är färre barn och 
pedagoger här på förskolan så schemat veckobrevet är för vecka 
15.  

Som vi gått utmed ifrån huvudman och rektor så bedriver vi nu 
all verksamhet ute med undantag för lunch och vila. Så när ni 
kommer på morgonen tar ni med er väskan med sittunderlag och 
vattenflaska (önskar barnet en frukt eller grönsak i väskan är det 
helt okej) till övre gården.  

På måndagar och tisdagar kommer vi Hemuler att bege oss ifrån 

1

Veckobrev 
Hemuler

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 15 

Datum att notera: 

• Påsklovet V 14 
• Planeringsdag 14 

Juni 
• Sommarstängt v 

27-30 



den övre gården så var gärna här till kl 9.00.                                                       
Onsdagar från vecka 15 kommer vi som vi gått ut med tidigare ha heldag på 
Hammarens ip, medtag ryggsäck med vattenflaska, sittunderlag och frukt.                                                                                                                    
Torsdagar har vi lugnare aktiviteter och reflektion inne på övre gården.          
Fredagar är vi på övre gården/alt går iväg i närområdet.  

Då våren nu är på intågande ber vi er vid soliga dagar att smörja in ert barn med 
solskyddsfaktor och sedan lägga en flaska/tub i barnets väska så vi kan smörja in vid 
behov.  

• Vi kommer inte planera in utflykter och detta pga av att inte göra barnen 

besvikna om vi skulle behöva styra om verksamheten. Men vi kommer att 

som ni läste längre upp i brevet att vi går ifrån gården kl 9.00 måndagar och 

tisdagar ev på fredagar. Vi har alltid telefonen med oss ifall ni skulle behöva 

nå oss.  

• Fortsätt gärna följa oss här på schoolsoft och verksamhetsloggen så får ni en 

inblick i ert barns dag här på förskolan.  

• Vi på förskolan efterlyser om någon har hemma att skänka till oss: En 

”dynlåda” alt större leksakslåda/skåp som vi skulle kunna förvara leksaker i 

nattetid på övre gården (vi har hänglås) 

• Hälsningar från rektor Annika: Stort tack till er vårdnadshavare för all hjälp 

denna vecka då Förkylningsvågen kom samtidigt som de nya 

rekommendationerna trädde i kraft i region Sörmland. Läs mer om de nya 

rekommendationerna här: https://regionsormland.se/nyheter/

nyhetslista/lokala- allmanna-rekommendationer-i-sormland-fornyas/ 

• Jag påminner om att barn som har förkylningssymptom inte kan vara på 

förskolan eftersom det finns risk för att sprida smittan vidare. Kom även 

ihåg att sjukanmäla ditt barn (innan kl. 8.00) och friskanmäla (innan kl. 

13.00). De pedagoger som visat förkylningssymptom och stannat hemma 

denna vecka har testat sig för covid-19. Alla provsvar har hittills visat 
negativt på Covid- 19 skulle någon i personalen testa positivt kommer ni 
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vårdnadshavare att informeras om detta. För att minska smittspridningen 

bland personal och barn flyttar den pedagogiska verksamheten ut med 

undantag för lunch och vila, detta gäller tillsvidare. Eftersom barnen 

kommer att vara utomhus stora delar av dagen är det viktigt med rätt kläder 

enligt väder och extra ombyte. Vid frågor vänligen kontakta förskolans 

rektor Annika Bärnlund  

Trevligt veckoslut önskar vi er alla!
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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor: 070 189 81 06 

Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler: 070 182 11 27 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

V.15 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.00

Uteverksamhet 
Vi går iväg kl 9

Uteverksamhet 
Vi går iväg kl 9 

Heldag på 
Hammarens ip 

Uteverksamhet 
På övre gården

Uteverksamhet 
På övre gården 

Alt gå på en promenad

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.00 Uteverksamhet Uteverksamhet
Vi promenerar  

Tillbaka efter vi ätit 
mellanmål. 

Uteverksamhet Uteverksamhet

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL Beräknas vara på  
Förskolan 14.45 MELLANMÅL MELLANMÅL

14.30 Utelek Utelek Tillbaka ca 14.15 Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger
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