
 

Ut på tur! 
En ny vecka är till ända och det märks att barnen kommit in i 
de nya rutinerna allt mer och lär känna varandra bättre för 
varje dag som går. I veckan som gått gick vi på en spontan 
utflykt till apotekarängen och lekte i skogsdungen. En kort 
promenad då barnen fick iklä sig en väst, vilket bara det var 
en spännande upplevelse! :) Sen fick de ta varann i hand två 
och två och tillsammans med sin gå-kompis göra följe bort 
till Apotekarängen där vi lekte, klättrade i träd och letade 
insekter. Med detta veckobrev följer ett schema för 
kommande vecka (i och med att vi nu drar igång vår 
ordinarie verksamhet) och där ser ni i grova drag vad veckan 
kommer att innehålla. Detta schema publiceras enbart på 
Schoolsoft, så tar för vana att kika in där! 

• Vi använder oss av tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK) på Gripsholms förskola. Tecknen används 
tillsammans med tal, vilket underlättar språkförståelse och lärande men 
även som ersättning för talat språk. Därför finns veckans tecken listade i 
slutet av varje veckobrev för att ni ska kunna vara delaktiga i ert barns 
utbildning. Fråga gärna ert barn hur man tecknar det som finns listat.  
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VECKOBREV 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 35 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7/9 Föräldramöte 
kl.17.30-18.30 i Viken 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



• Kom ihåg att hålla ert barns vistelsetider uppdaterade på SchoolSoft. Saknar vi tider kommer ni få 
ett SchoolSoft-meddelande skickat till er där ni ombeds registrera tiderna så fort som möjligt. 
Registrera så EXAKTA tider som möjligt (undvik att helgardera er). På så sätt kan vi fördela 
personalen i enlighet med det verkliga omsorgsbehovet. Behöver ni hjälp med SchoolSoft finns det 
en manual HÄR och rektor Annika Bärnlund hälsar att hon är behjälplig om behov finns. 

• 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 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 

• Det har kommit till vår kännedom att obehöriga utnyttjat skolans personalparkering vid lämning 
och hämtning och vi ber er vänligen men bestämt att respektera trafikflödet som Statens 
fastighetsverk i samarbete med Föräldrarådet/trafikgruppen utarbetat. HÄR kan ni friska upp ert 
minne gällande vad som är bestämt. 

• 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! 

• Det är snart dags för skolfotografering och Mymlorna kommer att fotograferas torsdag 22/9 klockan 
09:05. Det kommer tas enskilda foton på barnen samt en gruppbild. Vi önskar att barnen är på plats 
senast klockan 08:45 denna dag för att undvika att det blir stressigt precis innan fotograferingen går 
av stapeln. OBS! Kontrollera och vid behov uppdatera kontaktuppgifterna på SchoolSoft så att 
fotografierna hittar rätt när de väl är redo att skickas hem! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 35

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)

Veckans tecken; 

Äpple 
Banan 
Päron

https://gripsholmsskolan.se/forskolan-schoolsoft/
https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/


Trevlig helg! 
Malin, Josephine och Lisen
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