
 

Hej alla vårdnadshavare! 
Stort tack till er alla som kom på onsdagens föräldramöte, det var 
roligt att så många barn från Knyttar och Mymlor var 
representerade. För er som inte hade möjlighet att komma finns 
presentationen som vi utgick ifrån bifogad som bilaga i detta 
veckobrev.  

Gripsholmsskolan har ett föräldraråd som träffas 2 gånger per 
termin, är ni intresserade finns mer att läsa om Föräldrarådet på 
Gripsholmsskolans hemsida. Knyttar och Mymlor har en 
gemensam representant för läsåret 2021-22, Martin Malmkvist 
som är pappa till Agnes på Mymlorna och det är till Martin ni 
vårdnadshavare vänder er om ni har någon fråga eller annat ni vill 
lyfta till föräldrarådet. Höstterminens första möte äger rum 13 
oktober och ett protokoll från mötet kommer sedan att finnas att 
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Händelsekalender 

23/9-Fotografering 

26/9- Skolan har 
studiedag (förskolan 
är öppen som vanligt) 

13/10- Föräldrarådet 
träffas kl 19 i skolans 
matsal 

V. 44- Höstlov 



läsa på hemsidan.  

På föräldramötet tog vi också upp att vi inte förmedlar inbjudningar till kalas här på 
förskolan, det sköts privat. Men om ni lättare vill få tag på varandras kontaktuppgifter 
för just kalas eller hemmalek eller annat så kan ni själva gå in på Schoolsoft, klicka på 
ditt barns namn, klicka på kontaktlistor och där finns kontaktuppgifter till de som valt 
att göra sina uppgifter tillgängliga i gruppen.  

Den 26 september har skolan studiedag, förskolan och fritids är dock öppna som vanligt 
men är det så att ditt barn är ledig denna dag så ber vi er fylla i ledighet på Schoolsoft 
redan nu. 

Denna vecka har vi haft premiär för sagostund på biblioteket där Amanda läste tre olika 
böcker som alla tycktes roa barnen: ”Jag vill hellre äta ett barn”, ”Bara rumpor i 
backen”, ”Krokodilen som inte gillade vatten”. Kanske ett lånetips till nästa gång ni 
besöker biblioteket.:-) Efter sagostunden fick barnen välja ut varsin bok som vi lånade 
med oss till förskolan. Vi kommer att besöka biblioteket flera gånger under hösten, 
nästa tillfälle är i mitten av oktober.  

På onsdagen gick vi på utflykt till slottet. Efter fruktstunden gick vi in på borggården 
och kollade in de två kanonerna, Galten och Suggan. Barnen hittade en hemlig lucka på 
marken, några fick anledning att besöka toaletten och andra trodde att bron skulle 
braka sönder när vi gick över den på vägen tillbaka. Det gjorde den inte som tur var. 

På torsdagen hade vi en eftermiddagsutflykt till Kyrkoruinen. Vi gick upp till skogen 
bakom ruinen och många av barnen plockade även denna gång blåbär, andra hade olika 
rollekar på gång och några utmanade sig själva med lite grovmotorisk träning. Innan vi 
gick för att äta mellis så fick barnen ett uppdrag, nämligen att räkna ihop och hämta 5 
kottar var. Det klarade Knyttarna galant! 

NU har alla återstående nya Knyttar fått tid för inskolningssamtal som ligger på barnens 
plats i kapphallen. Nästa gång det är dags för samtal igen för samtliga är under våren 
då alla erbjuds ett utvecklingssamtal men ni är självklart alltid välkomna att höra av er 
om ni känner behov av samtal innan dess. 

På föräldramötet pratade vi lite kort om ”Veckans bok”, ett läsprojekt vi hade förra 
läsåret då ett barn i taget fick ta med sig en favoritbok till förskolan som vi läste 
tillsammans. Vi kommer att göra på samma sätt igen även detta läsår och börjar med              
”Veckans bok” vecka 38. Då kommer vi skriva här i veckobrevet vem som har                  
bokvärd kommande vecka och det aktuella barnet kommer också att få post med lite 
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information i korgen i kapphallen som ni får ta hem och läsa tillsammans. Men mer om 
det nästa vecka.  

Vi påminner om att vi gärna vill att ni föredrar följer med ert barn in i kapphallen i 
samband med lämning eller hämtning och kollar så att allt finns där det ska vara, om 
inte letar i VEMS-lådan, tar hem ev påsar, (så småningom) tittar igenom torkskåpet, 
kollar extrakläder i lådan etc och på så vis stöttar och hjälper ert barn att hålla ordning 
och reda. Tack på förhand!  

Vecka 37:                                                                                                                                                                                                                                
Veckans tecken: Tack, Varsågod                                                                                                  
Veckans ramsa: ”Vi tittar uppåt”                                                                                                       
Veckans bok: ”De nya flodhästarna” av Lena Landström 

 

                                          Varsågod 

  

                      Tack                               

Vi önskar er en fin helg! 

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Maria 
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