
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Nu är förskolan öppen och igång igen efter några veckors 
sommarledighet. Vi hälsar alla (i detta sammanhang) ”gamla” 
Knyttar välkomna tillbaka igen efter sommaren, vi har saknat er! 
Och ett minst lika stort välkommen till våra sprillans nya Knyttar 
som redan har börjat eller snart börjar sin inskolning hos oss. Vi är 
så glada över att ni ska vara hos oss på Knyttarna och vi ser 
mycket framemot att lära känna er alla!  

Den här första veckan har vi fått stifta bekantskap med 4 nya barn. 
Inskolningen som enligt tidigare information skulle hållas utomhus 
har till viss del istället fått ske inomhus då det pågår markarbete 
för fullt på skolans område med bl a dräneringsarbeten. Nu har vi 
dock tillgång till förskolans båda gårdar igen så nu kommer allt 
flyta på mer ”som det ska”, även om det inte riktigt ser ut som 
innan sommaren. Vi kommer att skynda långsamt både med inne- 
och utemiljön, nu i början av terminen har vi fokus på trygghet 
och rutiner, det senare kommer vi nöta mycket på. Även om alla 
nya barn är vana vid förskolan som koncept så är allt på 
Gripsholms förskola nytt för alla och vi skyndar långsamt även här.  

Nästa inskolningsstart för resterande 8 barn startar den 15 
augusti. Då får vi hela vår barngrupp på plats på Knyttarna, 
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sammanlagt 18 barn: 6 barn födda 2019 och 12 barn födda 2018.  

På Knyttarna arbetar detta läsår Anna, Jennie och Emelie. I vår modul finns också 
barngruppen Mymlorna och där arbetar Malin, Lisen och Josephine. Vi har ett nära 
samarbete med Mymlorna så ni kommer att få lära känna oss alla i sinom tid. Här i 
Vikenhuset finns också förskolans andra modul med 3-4-åringar, Hemuler och 
Filifjonkor. Förskolans 5-åringar finns uppe på Campus fördelade i två grupper: 
Mumintroll och Hattifnattar.   

Schoolsoft heter vårt kommunikations- och dokumentationsverktyg. Där lägger ni 
vårdnadshavare in ert barns vistelsetider (arbets- eller studietid samt restid). Se till att 
tiderna alltid är korrekta då personalens schema läggs utifrån barnens vistelsetid. På 
Schoolsoft publicerar vi verksamhetsloggar och veckobrev så gör till en vana att alltid 
läsa det som publiceras så är ni med i ”loopen” och missar inget viktigt och väsentligt. 
Inte minst har ni vårdnadshavare via Schoolsoft möjlighet att få ta del av ert barns 
dagar på förskolan, bara en sån sak!  

Vid sjukdom eller i förväg oplanerad ledighet vill vi att ni meddelar oss via ett SMS 
senast kl 8 på morgonen. Notera också frånvaron i Schoolsoft och ange alltid orsak, dels 
eftersom vi har både barn och vårdnadshavare som är extra infektionskänsliga och dels 
för att det kan vara bra att veta om vi har något som ”går runt” på förskolan. När ditt 
barn är friskt och åter redo för förskolans verksamhet anmäler ni det på samma sätt 
(alltså via SMS och en notering på Schoolsoft) senast kl 13 dagen innan återgång. Hör 
vi inget av er innan dess räknar vi med att ni inte kommer. Det är viktigt för oss att veta 
hur stor barngrupp vi har kommande dag för att kunna fördela personalen på bästa sätt 
för alla barn på förskolan.  

Det blir mycket information så här i början och ännu mer information är att vänta men 
nu sätter vi punkt för denna vecka. Men till sist vill vi verkligen trycka på att ni pratar 
med oss pedagoger om det är något ni undrar över eller annat ni känner att ni vill 
förmedla till oss. Vår främsta prioritet är att göra ditt barns dagar på förskolan så 
meningsfulla och utvecklande som möjligt och det gör vi allra bäst i samråd med er 
vårdnadshavare.  

Trevlig helg!  

Varma hälsningar,  

Anna, Jennie och Emelie 
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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) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)

KOM IHÅG 
Fyll på med extrakläder 

i ditt barns låda i 
kapphallen.

1
KOM IHÅG 

Tag med en märkt 
vattenflaska för soliga 

och varma dagar. 
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KOM IHÅG 
Tag med en liten filt, 

kudde och ev ett 
gosedjur till vilan. 
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