
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Den här veckan har vi fått stifta bekantskap med den sista gruppen 
nya Knyttar och hur mycket har vi inte svettats och stånkat ute på 
gården tillsammans både barn, pedagoger och föräldrar under 
veckans gång? Men vi som var med förra året under 
inskolningarna (som också genomfördes utomhus) minns dagar av 
konstant och aldrig sinande spöregn så kanske är denna värme vi 
har haft nu ändå att föredra? Just nu känns det dock som om man 
vill återkomma om svaret på den frågan…:-)  

Hur som helst börjar denna andra omgång inskolningar lida mot 
sitt slut vilket betyder att vi nu är fulltaliga i vår grupp med 18 
barn varav 6 ”gamla” Knyttar och 12 nya. Har vi inte varit 
tillräckligt tydliga så säger vi det igen: Varmt välkomna till 
Gripsholms förskola och till oss Knyttar! Vi ser med stor förväntan 
fram emot vad detta läsår kommer bjuda oss på! 

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 
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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. Ni som börjat den här 
veckan får väldigt gärna läsa igenom våra två tidigare veckobrev som vi hunnit 
publicera hittills. De ska gå att hitta här på Schoolsoft, om inte annat finns de att finna 
på hemsidan. Har ni vårdnadshavare problem att lägga in vistelsetider så finns här 
manualer som man kan ha nytta av: https://gripsholmsskolan.se/forskolan-schoolsoft/ 
Behöver ni ytterligare hjälp med Schoolsoft så hänvisar vi till rektor Annika som är 
behjälplig om det skulle uppstå problem.  

Vi har fått frågor om barnen sover på förskolan och svaret är nej, oftast inte men det 
händer. Alla barn får en stunds nedvarvning efter lunchen då vi lyssnar på ljudböcker 
eller läser sagor. Det är därför alla behöver ha en påse med vilosaker här på förskolan, 
en liten kudde, filt och ev ett litet gosedjur är bra att ha i påsen. Skulle ditt barn somna 
en stund så ska vi göra vårt bästa för att framföra det, antingen i samband med 
hämtning eller en notis på Schoolsoft.  

Pandemin fortgår ju dessvärre, ni kan ta del av den senaste 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.  

Som information vill jag (Anna) berätta att jag kommer 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! 

Som vi nämnt i utskick tidigare så 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.  

Vi påminner igen (eftersom alla kanske inte sett detta) om att barnen behöver ha 
strumpor på sig inomhus på förskolan, dels av hygienskäl men även för att var har 
hårda och ganska kalla stengolv inomhus.  

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!     

Nu önskar vi er alla en riktigt bra helg!                                                                                        

Varma hälsningar,  

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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https://gripsholmsskolan.se/forskolan-schoolsoft/
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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KONTAKTUPPGIFTER 
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 06:30) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)

KOM IHÅG 
Fyll på med extrakläder 

i ditt barns låda i 
kapphallen.

1
KOM IHÅG 

Tag med en märkt 
vattenflaska för soliga 

och varma dagar. 
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KOM IHÅG 
Tag med en liten filt, 

kudde och ev ett 
gosedjur till vilan. 
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