
Välkomna till förskolan! 

Här kommer nu äntligen veckobrevet :) 

Den gångna veckan har vi fått stifta bekantskap med den sista gruppen 
nya Hemuler — hjärtligt välkomna till oss! Inskolningen fortsätter 
under inkommande vecka med kortare dagar för de nyaste barnen till 
en början men i slutet av veckan ska vi väl våga hoppas att alla kan 
börja hos oss ”på riktigt”. Vår magkänsla säger i alla fall det!        Vilket 
härligt energirikt och nyfiket gäng  vi får låna av er här på dagarna — 
det är en ynnest att få lära känna och umgås med dem!  

Dom här första veckobreven är väldigt informativa då vi vill att ni ska 
känna till förskolans och skolans rutiner. Vid frågor ta kontakt med 
någon utav oss pedagoger.  

Vi planerar en lugn kommande vecka där alla ska få chans att finna sig 
tillrätta och landa ordentligt, hinna bekanta sig ytterligare med 
varandra, oss pedagoger, miljön, rutiner osv. Att ha en välfungerande 
grund- verksamhet ger en stabil trygghet för barnen att utgå ifrån. 
Nästa vecka planerar vi att köra igång med mer ordinarie verksamhet 
så veckoschemat inför vecka 35 kommer att finnas med i nästa veckas 
brev.  
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7.9 = Välkommen på 
föräldramöte i Viken 
klockan 17:30-18:30 

v. 44 = Höstlov (förskola + 
fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt



• På tal om veckoschema... Viktigt för Er att veta är att schemat enbart 
kommer bifogas veckobrevet på SchoolSoft och INTE finnas för 
påseende i veckobrevet på hemsidan. Detta för att endast Ni 
vårdnadshavare (och de NI behöver berätta för) ska veta var Era barn 
befinner sig vilka tider, vi vill inte att den information når obehöriga.  

• Ni som är nya på förskolan kommer snart att få en inbjudan till ett 
kort inskolningssamtal. I möjligaste mån kommer vi att boka in dessa 
samtal i samband med lämning eller hämtning. Vi får då tillfälle att 
tillsammans prata om inskolningen och Ni vårdnadshavare får 
möjlighet att berätta mer om Ert barn vilket ger oss förutsättningar 
att möta Ert barn på bästa möjliga sätt.  

• Alla dagar från 7:30-9:00 har vi uteverksamhet och tar emot barnen 
på Hemuler och Filijonkor ute på övre förskolegården innan vår 
styrda verksamhet drar igång kl 9:00. Så tänk på att Ert barn ska vara 
klädd för att kunna lämnas ute oberoende av rådande väder. Om Ert 
barn behöver ha andra kläder eller skor/stövlar som finns inne i 
kapphallen så är det Ni som vårdnadshavare som ser till att barnet 
blir rätt klädd innan Ni säger ”hej då!”. Vi pedagoger behöver hålla 
oss ute på gården för att kunna ta emot alla barn på ett bra sätt. Ni får 
med största fördel även försöka gå på toaletten innan lämning, tack! 
Nu vid varmt väder får Ni gärna ta med barnets vattenflaska (med nytt 
och fräscht vatten) till övre gården i samband med lämningen. Vi tar 
sedan ansvar för att flaskorna kommer in igen och vid behov ut på 
eftermiddagen. Att rengöra flaskan ligger i Ert ansvar och ett tips från 
vårt håll är att alltid ta hem den till veckoslutet :)  
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• Är Ni medvetna om att våra kockar i ”Skolrestaurang 1777” publicerar 
förskolans lunchmeny på skolans hemsida? Ni hittar menyn längst 
ner på hemsidan eller genom att klicka  här   

• Den 21-24.9 är det dags för skolfotografering på Gripsholmsskolan/- 
förskolan. Det kommer tas enskilda foton på barnen samt en 
gruppbild. Exakt dag och tidpunkt delges när schemat för 
fotograferingsdagarna är bestämt. OBS! Kontrollera och vid behov 
uppdatera kontakt-uppgifterna på SchoolSoft så att fotografierna 
hittar rätt när de väl är redo att skickas hem!  

• Pandemin fortgår och dessa restriktioner gäller tills vidare: "Stanna 
hemma om du är sjuk. Alla har ett ansvar att skydda sig själva och 
andra mot covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan 
och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på 
covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. 
Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den 
gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. 
Det gäller även efter ett negativt självtest. Barn och vuxna kan återgå 
till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit 
friska och har ett gott allmäntillstånd. Vissa symtom från luftvägarna 
kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.” 
Vid intresse, läs mera här  !  

 

• För Er kännedom ifall Ert barn skadar sig under sin tid på förskolan: 
Alla barn på skolan/ förskolan är försäkrade hos TryggHansa. 
Vårdnadshavarna till det skadade barnet kontaktar själva 
försäkringsbolaget och rapporterar in skadan. Försäkringsbolaget vill att 
vårdnadshavarna och inte skolan/förskolan gör detta ifall de har några 
följdfrågor som skolan/förskolan inte kan svara på. För att 
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https://gripsholmsskolan.se/benny-akesson/lunchmeny/
https://gripsholmsskolan.se/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk/


försäkringsbolaget ska ta emot en anmälan behöver skadan vara 
dokumenterad hos läkare/ vårdcentral eller tandläkare (beroende på vad 
det är för typ av skada). Gripsholmsskolans försäkringsnr hos TryggHansa 
är: 40 440  

• Bifogat med detta utskick finns ett brev från Malin och Bertil som är 

föräldrar till Malte som går på Knyttarna, vänligen läs gärna brevet. 

Tack Malin och Bertil för att Ni så frikostigt delar med Er av denna 

information och beskrivning av Malte!  

• Påminnelse: Hjärtligt välkomna på föräldramöte! Den 7:september 
2022 klockan 17:30 är Ni välkomna på föräldramöte nere i Viken. 
Mötet beräknas ta en timme. Hoppas vi ses!  

Nu ser vi fram emot en ny vecka 
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 

Från tidigare veckobrev: 

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 

eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 

förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 

Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 7/9, 5/10, 9/11 och 7/12. 

4


	Viktiga datum:
	Välkomna till förskolan!
	Dom här första veckobreven är väldigt informativa då vi vill att ni ska känna till förskolans och skolans rutiner. Vid frågor ta kontakt med någon utav oss pedagoger.
	Vi planerar en lugn kommande vecka där alla ska få chans att finna sig tillrätta och landa ordentligt, hinna bekanta sig ytterligare med varandra, oss pedagoger, miljön, rutiner osv. Att ha en välfungerande grund- verksamhet ger en stabil trygghet för barnen att utgå ifrån. Nästa vecka planerar vi att köra igång med mer ordinarie verksamhet så veckoschemat inför vecka 35 kommer att finnas med i nästa veckas brev.
	Aktuella telefonnummer:
	Nu ser vi fram emot en ny vecka
	önskar Ingela Anna-Karin och Nellie

