
Höstlovsveckan är här! 
Veckorna bara flyger förbi och nu befinner vi oss redan i slutet 
på oktober. Under veckan som gått har vi fått uppleva ett verkligt 
höstväder med allt från isande vindar och ösregn till värmande 
sol. Vi tackar för den gångna veckan och ser framemot en ny och 
härlig vecka tillsammans. Till Er som tagit höstlov önskar vi en 
en riktigt skön ledighet.  

• Under veckan som varit har våra 4-åringar igen fått träffa sina faddrar under 

under en andra fadderträff. Träffen blev än en gång lyckad och 

fadderverksamheten är väldigt uppskattad bland barnen och av oss vuxna. 3-

åringarna jobbade under tiden med temat färg och matematik. 

• Nästa vecka är det All Helgona och vi på förskolan uppmärksammar denna 

högtid vecka 45. Vi kommer INTE att ha en maskerad utan kommer istället 

pyssla och hitta på annat som kan kopplas till All Helgona. Vi Filifjonkor har 

tjuvstartat med att under veckan som varit prata lite om om All Helgona och 

Halloween samt pysslat med spöktema.  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 44

Händelsekalender 
- Okt 26 – okt 30. 
Höstlovsveckan  

- Okt 31. Alla helgons 
dag- vi 
uppmärksammar detta 
under vecka 45. 

- Nov  9 – nov 15. 
Barnboksveckan 

- Nov 11. Grön Flagg-
dagen 

Förskolans öppettider 
vid jul och nyår:  
Öppet 21- 23.12,  
Stängt 24.12- 3.1 
Öppet 4-5.1 och 7.1.  
Stängt 6.1 och  
8.1(förskolans 
planeringsdag). Har Ni 
frågor ta kontakt med 
rektor Annika. 



• I den blå spalten till höger kan Ni se att vi har satt in en händelsekalender. Denna uppdateras genast då vi 

planerar in något ”speciellt” till exempel i samband med högtider så att Ni ska ha möjlighet att förbereda 

Ert barn på det.  

• Det kommer att vara färre barn på plats i barngruppen under denna vecka i och med att det är 

höstlovsvecka och många tagit höstlov hela veckan, eller under delar av veckan. Tillsammans med de barn 

som är på plats kommer vi att satsa på utflykter, pyssel, samvaro och mycket lek. Vi frångår schemat och där 

med behöver man inte ta med sig ryggsäck med frukt och sittunderlag på torsdag eftersom vi inte har en 

spikad utflyktstid då. Vi siktar ändå på  att göra många promenader och utflykter under veckan och det är 

fortfarande bra att vattenflaskan är med varje dag. 

• Vi vill göra er uppmärksamma på att vi personalen använder Smarttelefoner/Ipads för att via School soft 

kunna logga in och ut Era barn vid lämning och hämtning. Detta är orsaken till att vi kan figurera med 

dessa i handen och att de kan ligga framme under våra utomhusvistelser på för-och eftermiddagarna.  

• Ni har väl koll på de restriktioner som ännu gäller på Gripsholms förskola? När man varit sjuk så gäller 

fortfarande två symptomfria dagar innan man kan återvända till förskolan. Detta för att minska 

smittspridning bland barn och personal.  
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VECKANS TECKEN ÄR: 
Fortsatt repetition av; Leka, 

tvätta händerna, vila. 

https://
teckensprakslexikon.s

1
KOM IHÅG!  

Ingen frukt behövs tas med 
på torsdag!  

2
KOM IHÅG! 
Vattenflaska med varje 
dag! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44

KONTAKTUPPGIFTER 
Filifjonkor: 070 18 98 107 

Hemuler: 070 182 11 27 

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

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

https://teckensprakslexikon.su.se
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