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

Men nog om det, istället vill vi rikta ett varmt VÄLKOMMEN, 
både till Er som ingått i första inskolningsperioden med start 
i tisdags (2/8) samt till alla ”gamla” familjer! Hoppas Ni har 
haft en ljuvlig sommar och återigen är redo för rutiner, 
trygghet och trivsel = stora ord som förskolans värdegrund 
bygger på och som vi gör vårt yttersta att leva upp till. 

Detta första veckobrev kan upplevas gediget men det finns 
en del praktisk information som vi önskar att Ni har stenkoll 
på. Ibland uppstår trots allt frågor och då finns vi här för Er! 

 1

VECKOBREV 
Filifjonkor & Hemuler
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

1.8 = Gripsholms förskola 
öppnar för ”gamla” barn 

11-12.8 = Planerings-
dagar (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

17.8 = Läsåret börjar 

v. 44 = Höstlov (förskola + 
fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2022 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt



• Inskolningarna för samtliga fyra avdelningar 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 vara 6 barn som är födda 2019 och 12 barn som är födda 2018. De 
äldsta barnen på Gripsholms förskola (närmare bestämt de som är födda 2017) har nu efter 
sommaren flyttat upp till Campus. Uppe på Campus kommer totalt 48 barn, fördelade på två 
avdelningar (Mumintrollen och Hattifnattarna), spendera sina förskoledagar. 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. 

• I modulen Filifjonkor & Hemuler är Paula Eriksson ansvarig förskollärare för Filifjonkorna (och 
jobbar tillsammans med Madeleine Larsson och Sofia Hedberg) och Ingela Spångberg är ansvarig 
pedagog för Hemulerna (och jobbar tillsammans med Anna-Karin Insulander och Nellie Thorsell). Vi 
samarbetar mycket inom modulen så Era barn kommer med tiden att lära känna oss alla. Den andra 
modulen består av Knyttar & Mymlor och där är Anna Chevalier ansvarig förskollärare för Knyttarna 
(och jobbar tillsammans med Emelie Rogstedt och Jennie Nyström) och Malin Holm är ansvarig 
förskollärare för Mymlorna (och jobbar tillsammans med Josephine Alberti och Lisen Albihn-
Josefsson). På vår hemsida kan Ni läsa mera om vår förskola, organisationen samt hitta diverse 
kontaktuppgifter! 

• SchoolSoft är ett system som Ni som vårdnadshavare kommer använda till att 
anmäla Era barns hämtnings- och lämningstider, anmäla om Ert barn är 
frånvarande (ledig eller sjuk) och förse förskolan med Era kontaktuppgifter. 
SchoolSoft används av pedagogerna som dokumentationsverktyg. På fredagar 
publicerar vi nästkommande veckas veckobrev och i brevet finner Ni all aktuell 
information samt på sikt även avdelningens veckoschema. Vänligen, registrera Ert 
barns vistelsetider INNAN Ert barns första dag på förskolan. Vistelsetid är arbetstid/studietid samt 
restid. Ledighet går även att fylla i där. VIKTIGT! Kontrollera och vid behov korrigera Era 
kontaktuppgifter på SchoolSoft (varje vårdnadshavare har egen inlogg). Detta gör Ni under ”Min 
profil” (via webb-versionen, inte i appen). Vid behov kan Ni HÄR läsa mera om SchoolSoft. 

• Om Ert barn blir hemma pga sjukdom eller spontant ledig, meddela oss senast kl 08:00 samma 
morgon (genom att skicka 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 något av ovanstående 
alternativ). 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. 

• Gripsholmsskolans föräldraråd och Statens Fastighetsverk har utarbetat ett parkeringstillstånd och 
trafikflöde som gäller i anslutning till Gripsholms förskola och -skola. På den länkade kartan finns 
trafikriktningen tydligt utmärkt och Ni ser att Slottsparkeringen är till för Er föräldrar. Det är INTE 
tillåtet att köra upp med bil till Campus och den övre parkeringen är tillägnad lärare. Respektera 
även skyltarna på Slottsparkeringen så att vi kan garantera en trygg skolväg för såväl Era barn som 
skolans elever som övriga personer som rör sig i våra vackra omgivningar — TACK! 
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https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-forskola/
https://gripsholmsskolan.se/forskolan-schoolsoft/
https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/


• För att få en balanserad vardag samt återhämtning har vi på schemat inplanerad nedvarvning/vila 
inomhus. Denna aktivitet äger rum efter lunchen och innebär i praktiken att vi har en avslappnande 
sagostund med kapitelbok/ljudbok samt lugn musik. Barnen bör ha med sig en tygpåse (exempelvis 
en gympapåse) med vilosaker (liten kudde, litet täcke, litet gosedjur). Om barnen ej vill ligga ner 
under vilan kanske en liten kudde att sitta på och ett gosedjur kan räcka för just Ert barn. 

• För Er kännedom har samtliga barn tilldelats en plats på såväl skohylla samt hyllplats i kapphallen. I 
den stora genomskinliga lådan förvaras barnens extra kläder medan den lilla röda korgen är till för 
aktuella saker, såsom keps, solkräm och vattenflaska. Ytterkläder + regnkläder + ryggsäck hängs på 
krokarna under hyllplanet. Här nedan listar vi det som Ert barn bör ha med sig till förskolan: 

• På våra torkskåp intill entrén finns skyltar som berättar vilket torkskåp som tillhör respektive 
avdelning. Blöta gallonkläder kommer dock hängas upp på en klädstång i kapphallen. Alla blöta 
kläder får med fördel tas hem under natten för att undvika att de är fuktiga följande dag.  

En dag på  
förskolan! 
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Extra kläder: 

2 tröjor 
2 par trosor/kalsonger 

2 par strumpor 
2 par byxor 

1 tjocktröja/kofta 

KOM IHÅG ATT 
NAMNMÄRKA ALLT!

Kläder efter väder 

En egen ryggsäck 

Vattenflaska 

Vilosaker i tygpåse 

KOM IHÅG ATT 
NAMNMÄRKA ALLT!
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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)

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.  



• Barnen har även tilldelats en färggrupp (röd, blå eller gul) och denna färg kan Ni bland annat se på 
barnets namnlapp i kapphallen. Varje färggrupp har en ”ansvarig vuxen”, vilket i praktiken innebär 
att det är en specifik vuxen som i första hand finns där vid övergångssituationer, toa-besökt samt 
måltider för just de 6 barn som tillhör den färggruppen. Detta för att garantera en trygg anknytning 
till åtminstone EN vuxen på förskolan. 

• Efter ca två-tre veckor kommer alla nya familjer bli inbjudna till ett inskolningssamtal mellan 
vårdnadshavare + pedagog på ca 15 min för en avstämning över hur Ni har upplevt inskolningen 
och starten hos oss på Gripsholms förskola. Alla gamla familjer kommer 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 har en kommunikation med oss pedagoger innan Ni lägger in vistelsetiderna på 
SchoolSoft, så det blir det absolut bästa för Ert barn. 

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. Tar Ni Ert ansvar så slipper vi ”tjata” och Era barn får det bästa och mesta 
möjliga utav sina dagar hos oss - TACK för förståelsen! 

Med önskan om ett soligt veckoslut, 
Personalen på Filifjonkorna och Hemulerna
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)
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https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/
https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/
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