
 

Nu tar vi lite ledigt… 
En varm vecka lider mot sitt slut. Denna veckan har alla 
Mymlor varit på plats och det är så roligt att få lära känna 
alla barn i gruppen mer och mer för varje dag som går! 

• 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 på morgonen. Vi får då tillfälle att tillsammans 
prata om inskolningen och ni vårdnadshavare får möjlighet att berätta 
mer om ert barn för oss vilket ger oss förutsättningar att möta ert barn 
på bästa möjliga sätt.  

• Som vi sagt tidigare så är det mycket ny information så här i uppstarten 
av terminen. Vi har säkerligen missat att berätta både det ena och 
andra medan ni fått höra andra saker fler än en gång. Vi vill bara vara 
tydliga med att ni är välkomna att fråga oss både en och två gånger om 
ni har frågor eller känner att något är oklart. Känns det krångligt att 
lägga in barnens tider i Schoolsoft, finns det manualer att läsa på 
Gripsholmsskolans hemsida. Där klickar ni på ”Gripsholms förskola” 
och sedan ”Schoolsoft”. Och självklart; tveka inte att fråga oss, vi finns 
här för att hjälpa! 

• Som vi nämnt i tidigare utskickat slås förskolan samman med fritids 
strax innan kl.17 varje dag. Men fyra gånger under terminen kommer 
denna sammanslagning att ske tidigare, redan 16.30 pga personalmöte. 
Första tillfället detta sker är onsdag 7 september. Övriga datum är 
5/10, 9/11 och 7/12. 

• Pandemin fortgår ju dessvärre, ni kan ta del av den senaste 
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uppdateringen från Folkhälsomyndigheten som berör oss på förskolan här.

• Kommande vecka slutför vi inskolningen och vi planerar en lugn vecka där alla ska få chans att 
finna sig tillrätta och landa ordentligt, hinna bekanta sig ytterligare med varandra, oss pedagoger, 
miljö, rutiner osv. Att ha en välfungerande grundverksamhet ger en stabil trygghet för barnen att 
utgå ifrån. Kanhända blir det någon spontan förflyttning från förskolan men vi får helt enkelt se hur 
veckan utvecklas. Veckan därefter planerar vi att så smått kunna köra igång med mer ordinarie 
verksamhet så schemat inför vecka 35 kommer att finnas med i nästa veckas brev. 

• Info från Knyttarna (den andra avdelningen i vår modul); Anna kommer att vara sjukskriven pga en 
operation vecka 34 men planerar att vara tillbaka igen vecka 35. Nästa vecka kommer därför Inez 
att vikariera på Knyttarna, välkommen! Vi säger också välkommen till Maria som fr o m nästa vecka 
kommer att arbeta som gruppresurs i vår modul.

• Som sista punkt för denna vecka vill vi bara påminna ytterligare en gång om att vi har föräldramöte 
onsdag den 7 september kl 17:30. Mer info kommer närmare men en sak som är säker är att ni är 
hjärtligt välkomna!     

Trevlig helg! 
Malin, Josephine och Lisen
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 34

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)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
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