
Välkomna till Mymlorna! 
Vi hoppas att ni har haft en riktigt skön sommarledighet! Nu 
är den första veckan med inskolningar till ända och vi vill 
hälsa alla er som ingått i den första inskolningsgruppen  
(med start i tisdags 2/8) samt alla ”gamla” familjer VARMT 
VÄLKOMNA!  

• Äntligen har Gripsholms förskola öppnat sina dörrar igen efter en 
månads stängning i juli… Under sommaren har det hänt en hel del på 
skolgården då det dränerats om samt tagits upp stenplattor. Arbetet är 
inte riktigt klart men den som väntar på något gott väntar aldrig för 
länge:) I takt med att arbetet färdigställs kommer vi att göra ett ryck 
med våra utemiljöer, på såväl nedre som övre gården. 

• Inskolningarna i Viken-huset har nu dragit igång! Inskolningsgrupp två 
kommer till oss den 15:e Augusti och då blir vi totalt 18 stycken barn på 
respektive avdelning. På varje avdelning kommer det att vara 6 barn 
som är födda 2019 och 12 barn som är födda 2018. De äldsta barnen på 
Gripsholms förskola (födda 2017) har nu flyttat upp till Campus. På 
samma våning i samma byggnad finns även förskoleklass och genom att 
placera de äldsta barnen på förskolan intill förskoleklass, skapar vi en 
trygg bro mellan förskola och skola.  

• Vi som arbetar på Mymlorna är ansvarig förskollärare Malin Holm som 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

1/8 Förskolan öppnar igen 

11/8 - 12/8 
Planeringsdag (förskola, 
skola och  fritids är stängt) 

17/8 Läsåret börjar 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



arbetar tillsammans med Josephine Alberti och Lisen Albihn Josefsson. På Knyttarna, avdelningen 
bredvid, arbetar ansvarig förskollärare Anna Chevalier tillsammans med Emelie Rogstedt och Jennie 
Nyström. 

• Schoolsoft är ett system som ni vårdnadshavare kommer att använda för att anmäla era barns 
hämtnings- och lämningstider, anmäla om ert barn är frånvarande (ledig eller sjuk) och förse skolan 
med era kontaktuppgifter. Kolla gärna att rätt adress ligger inlagd! Schoolsoft används av 
pedagogerna som dokumentationsverktyg. På fredagar publicerar vi nästkommande veckas 
veckobrev samt veckoschemat. Vänligen lägg in ert barns vistelsetider (arbetstid/studietid samt 
restid på Schoolsoft). 

• Om ert barn blir sjukt/ledigt, vänligen meddela oss senast kl. 8.00 samma morgon genom att skicka 
ett sms eller kommentera på Schoolsoft. Ange ALLTID frånvaroorsak, eftersom vi har barn/
vårdnadshavare som är extra känsliga för infektioner. Dagen innan (senast kl.13.00) ert barn 
återvänder till förskolan ska ni anmäla det genom att skicka sms eller kommentera på Schoolsoft. 
Har ni inte hört av er, så räknar vi med att ni fortsätter vara hemma. Respektera detta, dels för att 
trygga vardagen för de barn som är i behov av omsorg (så att vi ändamålsenligt kan fördela 
personalen) men även så att vi inte behöver oroa oss över hur det är med er, tack!   

• För att få en balanserad vardag samt återhämtning har vi på schemat inplanerad vila/nedvarvning 
inomhus efter lunch. Det innebär att vi har en avslappnande sagostund med högläsning/ljudbok/
lugn musik. Barnen bör ha med sig en tygpåse/gympapåse där en liten kudde, liten filt samt ett litet 
gosedjur får plats. Viktigt att tänka på är att alla sakerna ska få plats att stoppa i påsen.  

• Samtliga barn har tilldelats en plats i skohallen och kapphallen. I den stora genomskinliga lådan i 
kapphallen förvaras barnets extrakläder. I den lilla röda korgen läggs aktuella saker såsom keps/
solhatt, solkräm, namnmärkt vattenflaska. Ytterkläder, regnkläder och ryggsäck hängs på krokarna 
under hyllplanet.  

• Efter två-tre veckor kommer alla nya familjer att bli inbjudna till ett inskolningssamtal mellan 
vårdnadshavare och pedagog. Ett samtal på ca 15 min för att stämma av hur ni har upplevt 
inskolningen och starten hos oss på Gripsholms förskola. Alla ”gamla” familjer kommer att bjudas in 
till ett välkommen-tillbaka-samtal. 

• Hälsningar från köket till de barn som är i behov av specialkost: https://gripsholmsskolan.se/
koket-halsar-angaende-specialkost/ Observera att specialkostintyget ska förnyas minst en gång per 
år i samband med nytt verksamhetsår (dock senast 31:a augusti). 

• Hälsningar från förskolechef Annika Bärnlund: De barn som ska vistas 15h/20h per vecka hos 
oss, ser vi gärna att ni har en kommunikation med oss pedagoger innan ni lägger in vistelsetiderna 
på SchoolSoft så det blir det absolut bästa för Ert barn. 
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En dag på  
förskolan! 
 

Tills sist vill vi uppmana er att ta del av samtliga publicerade veckobrev (kommer arkiveras 
på hemsidan). Som ett led i att minimera mängden text i veckobreven kommer vi försöka 
undvika att upprepa oss, därmed räknar vi med att ni läser ALLA veckobrev som vi delger 

er. Då får era barn får det bästa och mesta möjliga utav sina dagar hos oss - TACK för 
förståelsen! 

Trevlig helg! 
Malin, Josephine och Lisen 
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Om Ert barn är i 
behov av att äta frukost på 

förskolan ber vi Er anlända senast 
klockan 07:10 för att undvika att 

frukoststunden blir hetsig för 
barnet.  

07:00 Förskolan öppnar (vårdtider innan 07:00 behöver 
diskuteras med rektor Annika Bärnlund)

07:00-07:30 Frukost (i förskolans matsal i Viken)

07:30 Utevistelse (huvudsakligen på övre gården)

Morgonsamling

Ledd verksamhet

10:30-11:15 Lunch (i förskolans matsal i Viken)

Vilostund

Ledd verksamhet

13:30-14:10 Mellanmål (i förskolans matsal i Viken)

Ledd verksamhet

Utevistelse (huvudsakligen på nedre gården)

17:00 Förskolan stänger (vårdtider efter 17:00 behöver 
diskuteras med rektor Annika Bärnlund)

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
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 kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)
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