
Hej och varmt välkomna till 
Campus! 
Hoppas Ni alla har haft en skön sommar! Nu har Gripsholms 
förskola öppnat igen och vi ser framemot att träffa alla era 
barn. Nu i det första veckobrevet kommer det att finnas med 
en del praktiskt information som vi gärna vill att Ni tar del av.  

• SchoolSoft är tillgängligt för Er föräldrar igen där Ni lägger in Era barns 
vårdtider. Vänligen, registrera tiderna INNAN Ert barns första dag på 
förskolan efter sommarledigheten. 

• VIKTIGT! Vänligen, kontrollera och vid behov korrigera Era kontakt- 
uppgifter på SchoolSoft (varje vårdnadshavare har egen inlogg)! Detta 
gör Ni under ”Min profil” (via webb-versionen, inte i appen). Det finns 
även möjlighet att fylla i ”Övriga kontaktuppgifter”. TACK! 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

11.08-12.08= 
Planerings-dagar 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

17.8 = Läsåret börjar 

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

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

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

13.3.2022 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är öppet) 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt



• Om Ert barn hörde till Mymlorna eller Knyttarna under verksamhetsåret 2022-2023 så är hen nu ett 
Mumintroll (tillsammans med pedagogerna Mikaela Lindblad, Jessica Bergström och Jessica 
Österås. De gamla Hemulerna och Filifjonkorna har blivit Hattifnattar (tillsammans med 
pedagogerna Anna Odelvall, Patrica Jansson och Elin Wetterstrand. 

• Uppe på Campus är vi totalt 48 barn (födda 2017, alla f.d. Mymlor/Knyttar/Hemuler/Filifjonkor), 
fördelade på två avdelningar. I samma byggnad finns även förskoleklass, som i år består av våra 
kompisar som gick på Mumintrollen och Hattifnattarna under förra verksamhetsåret. Genom att 
placera de äldsta barnen på förskolan i samma byggnad som förskoleklass skapar vi en trygg bro 
mellan förskola och skola. 

• Samtliga barn har tilldelats en plats på skohyllorna samt en plats i kapphallen, har Ni möjlighet så 
följ gärna in med Ert barn för att tillsammans bekanta Er med platsen. Ett par skor får plats i sko-
hyllan, medan ett annat (ex. gummistövlar) ställs på hyllan längst ner på barnets plats i kapphallen. 

• Vi kommer även fortsätta att ha vila på Campus. Därför är det bra att ni tar med en vilopåse som ska 
innehålla en liten kudde, en liten filt och ett litet gosedjur ifall man önskar. Vi har väldigt lite 
utrymme på Campus för förvaring, så vi ber er att ta det i beaktande då ni packar vilopåsen. 

• Kapphallen uppe på Campus medför nya rutiner och med Er hjälp önskar vi att barnens extra 
kläder förvaras i det lilla skåpet med dörr. Ytterkläder + regnkläder + ryggsäck (inga IKEA- eller 
papperspåsar tack!) hängs på krokarna under skåpet. I den röda korgen uppe på skåpet kan man ha 
solkräm, keps, vattenflaska. Här nedan listar vi det som Ert barn bör ha med sig till förskolan: 

KOM IHÅG ATT NAMNMÄRKA ALLT! 

• Barnen har även tilldelats en färggrupp (röd, blå eller gul) och denna färg kan Ni bland annat se på 
barnets namnlapp. På våra torkskåp kan ni se vilken färggrupp Ert barn tillhör och i vilket torkskåp 
deras kläder ska hängas i.  

• Under de kommande veckorna äts samtliga måltider (frukost kl. 07:00, lunch kl. 11:30, mellanmål 
kl. 14:15) i förskolans matsal nere i Viken-huset. Framöver kommer barnen turas om att serveras 
mellanmål uppe på Campus men det informerar vi mera om när det närmar sig! Om Ert barn är i 
behov av att äta frukost ber vi Er anlända senast klockan 07:15. 
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Extra kläder: 

2 tröjor 
2 par trosor/kalsonger 

2 par strumpor 
2 par byxor 

1 tjocktröja/kofta

Kläder efter väder 

En egen ryggsäck 

Vattenflaska 

Vilosaker i en liten tygpåse



• Efter avslutad frukost går vi i samlad trupp upp till Campus. Detta innebär att om Ert barn lämnas 
efter klockan 07:30 så är Ni hjärtligt välkomna med i ”promenadtåget” eller följa med upp till 
Campus för lämning där. Ytterdörren på Campus låses upp i samband med att ”promenadtåget” 
anländer. Hämtar ni Ert barn innan klockan 16:30 är vi uppe på Campus (med undantag för dagens 
måltider), efter det går vi ner till skolområdet och sammanslår med Eftis nere vid Viken-huset.  

• Till sist vill vi påminna Er om att ta del av parkeringstillstånd och trafikflödet i anslutning till 
Gripsholmsskolan. På kartan finns trafikriktningen tydligt utmärkt och Ni ser också att 
Slottsparkeringen är till för Er föräldrar. Det är INTE tillåtet att köra upp med bil till Campus för att 
hämta eller lämna barn och den övre parkeringen är tillägnad lärare. Vänligen, bekanta er med 
kartan, tack: https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/ 

• 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 26:a augusti). 

• Inför nästa vecka vill vi informera er om att vi kommer få en spansktalande praktikant med oss som 
är här för att lära sig det svenska språket. Hon kommer att vara med oss v. 32, v. 33 och v. 34.  

Med önskan om ett fint veckoslut, 
Personalen på Hattifnattarna och Mumintrollen, 

Anna, Patricia, Elin, Mikaela, Jessica B och Jessica Ö
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03  

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 32

https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/
https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/
https://gripsholmsskolan.se/koket-halsar-angaende-specialkost/

	Viktiga datum:
	Hej och varmt välkomna till Campus!
	Hoppas Ni alla har haft en skön sommar! Nu har Gripsholms förskola öppnat igen och vi ser framemot att träffa alla era barn. Nu i det första veckobrevet kommer det att finnas med en del praktiskt information som vi gärna vill att Ni tar del av.
	Aktuella telefonnummer:
	Med önskan om ett fint veckoslut,
	Personalen på Hattifnattarna och Mumintrollen,
	Anna, Patricia, Elin, Mikaela, Jessica B och Jessica Ö

