
 

Lärmiljöer 
Den här veckan har vi bland annat gjort munmotoriska 
övningar, övat vår uppmärksamhet genom att lyssna efter 
olika ljud, vi har tittat närmare på och lärt oss fakta om 
hjortar, älgar och rådjur. Vi har besökt biblioteket, lekt i 
Hjorthagen och avslutade veckan med bio tillsammans med 
Knyttarna, då vi såg två avsnitt av ”Djuren på djuris”. 
Avsnitten vi såg var ”Får jag vara med?” samt ”Förlåt”. Två 
avsnitt där vi kunde känna igen situationer som kan uppstå 
här på förskolan. 

• I onsdags hade vi pedagoger APT (arbetsplatsträff) på kvällen. Som vi 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

10/10 Sista svarsdag för 
att fylla i höstlovslänken 

13/10 Föräldraråd kl. 
19.00 i skolans matsal 

V. 44 Höstlov (förskola och 
fritids är öppet) 

21/12 Terminen slutar



berättade på föräldramötet så är vårt läsårstema på Gripsholms förskola ”Lärmiljöer”. Vi har sett att 
den mesta leken hos barnen på både Mymlor och Knyttar inomhus sker dels i hemvrån och dels i 
bilrummet. Därför började vi med att lägga lite krut främst i dessa miljöer med stor utrensning, nytt 
material, ommöblering mm. Vi har också börjat göra om en del i Mymlornas hemvrå och även inne 
hos Knyttarna är spännande saker på gång. Det här är ett arbete som kommer ske fortlöpande under 
hela året och vi har många ideér som vi vill genomföra, vi känner oss riktigt taggade! Vi har 
introducerat barnen i den nya innemiljön och det vi har hunnit hittills och de har gjort tummen upp 
för förändringarna, riktigt roligt! Kanhända kommer det så småningom en liten önskelista från oss 
till er om ni har specifika, hemmavid ”färdiglekta” saker som ni skulle kunna tänka er att skänka till 
oss på förskolan, vi återkommer om detta. 

• Det har kommit till vår kännedom att årets skolfoton blir klara i omgångar, några av er har redan 
fått tillgång till dem men långt ifrån alla. Vi ber er ha lite tålamod... Den som väntar på något gott, 
väntar aldrig för länge! Vid eventuella frågor kontakta Collage Foto på info@collagefoto.se eller 
019-611 10 30.  

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Gripsholms förskola kommer i januari 2023 öppna upp en 
avdelning för 12st 1-2-åringar. Kansliet kommer att börja erbjuda platser snart så ni som har syskon 
som står i kö och ännu inte har anmält om syskonförtur gör det snarast till kansliet tack. 

• Påminnelse; Det börjar närma sig höstlov (v. 44) och vi ber er därför att fylla i nedanstående länk, 
så att vi ser hur många barn som kommer att vara på plats under höstlovet: https://forms.gle/
3k9CfhG4qjHh94Uo9 . Observera att ALLA (även 15/20-timmarsbarn) behöver fylla i länken då det 
är via svaren på länken vi planerar personaltäckningen för höstlovet. Fyll i senast 10 oktober, tack! 

• Påminnelse; Den 13 oktober kl. 19 sammanträder Gripsholmsskolans-/förskolans föräldraråd. Mötet 
arrangeras i skolans matsal och Martin Malmkvist (Mymlorna) är föräldrarådsrepresentant för 
modulen Mymlor och Knyttar. Har ni synpunkter som ni vill föra fram, kan ni kontakta Martin (se 
kontaktuppgifter i veckobrevet på Schoolsoft). 

• Veckans tecken; Oktober, Höst 

• Veckans ramsa ”Ett litet äpple hängde på en gren”   

• Veckans boktips kom ifrån Catalea; ”Rasmus Nalle på fisketur”                      
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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)

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9


Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Maria
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