
Välkomna till Mymlorna! 
Hoppas ni alla har haft en riktigt skön långhelg! Nu är vi åter 
på förskolan och idag har inskolningsgrupp 2 startat sin 
inskolning hos oss. Jätteroligt att få träffa alla nya Mymlor! Vi 
hälsar även alla ”gamla” Mymlor varmt välkomna tillbaka 
från sommarledigheten!  

• Förra veckan blev en 3-dagars vecka då vi har lärt känna varandra allt 
mer, vi har tränat på rutiner och erbjudit mycket lek och utforskande av 
både miljö och material. Denna vecka har vi nya inskolningar på gång 
och vi fortsätter med att lära känna varandra allt bättre, tränar vidare 
på rutiner och bekantar oss med både inne- och utemiljön. När vi 
känner att alla har kommit på plats på ett bra sätt, kommer vi att starta 
upp vår ordinarie verksamhet.  

• Schema för kommande vecka kommer att publiceras på Schoolsoft varje 
fredag tillsammans med veckobrevet. På hemsidan läggs endast 
veckobrevet upp, så tar för vana att kika in på Schoolsoft, så ni inte 
missar något viktigt! När det gäller veckobreven är vi tacksamma om ni 
klickar i rutan för läsbekräftelse, så ser vi att informationen har nått er 
alla. På verksamhetsloggarna som publiceras på Schoolsoft, är ni mer 
än välkomna att lämna kommentarer om ni vill, det är alltid roligt och 
välkommet för oss att få feedback från er vårdnadshavare och se att ni 
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aktivt tar del av ert barns upplevelser och händelser på förskolan. Titta också så att ert barns adress 
finns på Schoolsoft och att den stämmer. Gör den inte det, så skickar ni ett mail till vår rektor 
Annika, så fixar hon det! 

• Markarbetena som pågått under sommaren går snart in i sitt slutskede men tills dess är det viktigt 
att vi alla respekterar de avspärrningar som finns och går runt på den nedre skolgården för att 
komma till Knyttarnas/Mymlornas modul. På onsdag (17/8) startar skolan igång sitt läsår. Det 
betyder att det kommer att vara betydligt mer liv och rörelse än vi haft hittills och viktigt att tänka 
på är att skolterminen startar med gemensam samling på just nedre skolgården för alla elever, så lite 
extra marginal vid lämning just denna dag är ett tips om ni har bråttom till ert arbete. 

• Som information så är det alltid den nedre slottsparkeringen som gäller om ni kommer med bil, den 
övre parkeringen är bara till för personal och det är inte tillåtet att ta bilen upp till Campus. Vidare 
är det ej heller tillåtet att gena över Apotekarängen om du har barn att hämta på Campus, vi får alla 
hålla oss på de grusade ”vägarna”, det är bara att passa på att njuta av våra vackra omgivningar på 
vägen... Och apropå omgivningar: det är nog inte många förskolor som har ett slott och Mälaren 
mitt framför näsan att fästa blicken på i samband med t ex lunch eller mellis. Få förunnat skulle jag 
tro!  

• Frukosten serveras mellan 7-7:30 och är ditt barn schemalagt för att äta frukost måste ni vara på 
plats absolut senast 7:15 för att barnet ska hinna äta frukost i lugn och ro. Alla dagar från 7:30-9:00 
har vi uteverksamhet och tar emot alla barn på Knyttar och Mymlor ute på nedre förskolegården 
innan vår styrda verksamhet drar igång kl 9:00. Så tänk på att ditt barn är klädd för att kunna 
lämnas ute utifrån rådande väder. Är det så att ditt barn behöver andra kläder eller skor som finns 
inne i kapphallen så är det du som vårdnadshavare som får se till att ditt barn 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. Ryggsäckar eller exemplevis en extratröja som ni har med på morgonen går fint att 
hänga ute på krokarna vid trappan så ser vi till att dessa kommer med in vid senare tillfälle. Har ni 
schemalagd hämtningstid efter kl 17 så hämtas ert barn hos fritids som finns på övre våningen i 
Viken-huset.  

• Inomhus behöver alla barn ha strumpor på fötterna både pga hygien men även eftersom vi har 
hårda (och ibland kalla) stengolv inomhus. Självklart får de vara barfota i sina skor utomhus om de 
vill men när vi kommer in är det viktigt att det då finns strumpor i klädlådan att sätta på. 

• Ni är alla hjärtligt välkomna på föräldramöte onsdag den 7 september kl 17:30. Mer info kommer 
men gör gärna en notering i almanackan redan nu. 

• 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). 
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Till sist: VARMT välkomna till oss allihop! Vi är så glada att ha er här och vi ser fram emot 
ett spännande och roligt år tillsammans! 

Med hopp om en fin vecka! 
Malin, Josephine och Lisen 
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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)


	Viktiga datum:
	Välkomna till Mymlorna!
	Hoppas ni alla har haft en riktigt skön långhelg! Nu är vi åter på förskolan och idag har inskolningsgrupp 2 startat sin inskolning hos oss. Jätteroligt att få träffa alla nya Mymlor! Vi hälsar även alla ”gamla” Mymlor varmt välkomna tillbaka från sommarledigheten!
	Förra veckan blev en 3-dagars vecka då vi har lärt känna varandra allt mer, vi har tränat på rutiner och erbjudit mycket lek och utforskande av både miljö och material. Denna vecka har vi nya inskolningar på gång och vi fortsätter med att lära känna varandra allt bättre, tränar vidare på rutiner och bekantar oss med både inne- och utemiljön. När vi känner att alla har kommit på plats på ett bra sätt, kommer vi att starta upp vår ordinarie verksamhet.
	Aktuella telefonnummer:
	Med hopp om en fin vecka!
	Malin, Josephine och Lisen

