
 

Välkomna tillbaka till en ny termin! 
Hoppas att ni har haft en avkopplande julledighet och varmt 
välkomna tillbaka till en ny termin! Den här veckan har vi 
haft stort bortfall på barn, det verkar vara feber och 
förkylningar som cirkulerar… Vi hoppas på en friskare vecka 
nästa vecka då vi drar igång vår ordinarie verksamhet igen! 
Veckans tecken, veckans ramsa och veckans bok startar vi 
upp med redan på måndag. Dessa första veckor efter jul och 
nyår har vi jobbat med att komma in i rutinerna igen. Några 
lärmiljöer inomhus har förändrats under veckan för att bättre 
passa verksamheten och barngrupperna.  
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

14/2 Vi uppmärksammar 
Alla hjärtans dag 

V. 8 Sportlov (förskola och 
fritids är öppet) 

13/3 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt!) 

15/3 Välkommen på 
föräldramöte kl. 18.00 

21/3 Vi uppmärksammar 
världsdagen för Downs 
syndrom ”Rocka sockorna” 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola, 
skola och fritids stängt) 

11/5 Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18/5 Kristi 
himmelsfärdsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

6/6 Nationaldagen 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

9/6 Läsåret avslutas 

12/6 Planeringsdag 
(förskola, skola och fritids 
stängt) 

V. 27-30 Förskolan håller 
sommarstängt 



• Kalendern till höger är nu uppdaterad med olika saker som händer under våren, stängda dagar och 
annat som är bra att hålla koll på. Förskolan stänger tidigare några dagar då fritids (en våning upp i 
Viken-huset) tar vid kl. 16.30 istället för kl. 17. Dessa datum under våren är följande; 8/2, 5/4 och 
10/5. 

• Nu när det är en ny termin, så kom ihåg att lägga in ert barns vistelsetider för våren i Schoolsoft!
SchoolSoft är vårt främsta arbetsverktyg och genom att barnens vistelsetider finns tillgängliga för 
oss kan vi planera och samordna dagarna för era barn på bästa sätt :) Kom dock ihåg att inte 
helgardera er gällande tiderna, skriv istället in så exakta vistelsetider som möjligt och hör istället av 
er om det med kort varsel blir en tidigare/senare lämning/hämtning än ”normalt”.  

• Inför sportlovet - vecka 8 - behöver vi på förskolan veta om ert barn är i behov av omsorg. 
Vänligen fyll i länken senast den 31 januari så att vi kan planera personalbehov, mat och 
aktiviteter utifrån barngruppens storlek. Tack på förhand!  

• https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86 

• Nu efter nyår har förskolan vuxit och utökats med ett gäng yngre kompisar (1- och 2- åringar) då 
avdelningen ”Skruttarna” har öppnat sin verksamhet uppe i Ekenhuset vid Campus. Nu täcker 
förskolan med andra ord in alla åldrar från 1–5 år, spännande!  

• I februari kommer vi att erbjuda tider för utvecklingssamtal för er vars barn började på Mymlorna i 
höstas. Vi sätter upp en folder med en inbjudan på barnens lådor i kapphallen när det närmar sig. 
”Gamla” Mymlor erbjuds tider för samtal längre fram i vår. Vi kommer också att bjuda in er alla till 
ett föräldramöte under den tidigare delen av vårterminen, och det mötet kommer gå av stapeln den 
15:e mars 2023 klockan 18:00 — hjärtligt välkommen!  

• Två önskemål från oss: Kalasinbjudningar och egna leksaker ser vi ogärna förekommer på förskolan 
— tack! 

• En rekommendation från oss: För att hålla små fötter torra och varma rekommenderar vi att barnen 
använder innetofflor/sandaler inomhus på förskolan.  

• Kapprumsbiblioteket öppnade igen för utlåning av böcker den 16:e januari, så välkomna att låna! 
Biblioteket har uppdaterats med nya läsvärda och spännande boktitlar :) Observera att böckerna är 
förskolans egendom och enbart kan returneras till förskolan, och inte till Mariefreds bibliotek som 
det kommit till vår kännedom att några böcker blivit återlämnade till ;) 

• För Er kännedom ifall Ert barn skadar sig under sin tid på förskolan: Alla barn på skolan/ 
förskolan är försäkrade hos TryggHansa. Vårdnadshavarna till det skadade barnet kontaktar själva 
försäkringsbolaget och rapporterar in skadan. Försäkringsbolaget vill att vårdnadshavarna och inte 
skolan/förskolan gör detta ifall de har några följdfrågor som skolan/förskolan inte kan svara på. För 
att försäkringsbolaget ska ta emot en anmälan behöver skadan vara dokumenterad hos läkare/ 
vårdcentral eller tandläkare (beroende på vad det är för typ av skada). Gripsholmsskolans 
försäkringsnr hos TryggHansa är: 40 440.  

• Veckans tecken: Morot, majs 

• Veckans ramsa: ”Min näsa den kan fräsa” 

• Veckans bok:
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https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86


Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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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)
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