
November är här! 
Vi vill tacka för den gånga veckan och välkomna alla som haft 
höstlov tillbaka till förskolan. Vi vill också säga välkommen till 
november månad. Under veckan som gått har vi hunnit med att 
promenera till slottet, leka i parken, färglägga målarbilder, 
sångstund och fredagsmys. Nu tar vi nya tag och ser framemot 
en ny, härlig vecka. 

• Under veckan kommer vi att uppmärksamma All Helgona och prata om varför 

många också firar Halloween. Vi kommer att fortsätta pyssla med 

Halloweentema.  

• Måndagens utflykt kommer gå till Kyrkoruinen. Vi tar med oss mellanmål från 

förskolan som vi äter på plats vid Kyrkoruinen. Vi siktar på att vara tillbaka 

klockan 15. Barnen som slutar klockan 14 kan hämtas från förskolan klockan 15 

denna dag, alternativt tidigare från Kyrkoruinen. Sittunderlag och vattenflaska 

med! 
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Veckobrev 
Filifjonkor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 45

Händelsekalender 
- Vi uppmärksammar 
All Helgona (31.10) 
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. 



• På torsdag förmiddag kommer vi att promenera i sopsamlarmonstet Pantomens fotspår och gå till Ica för 

att panta burkar. Vi avslutar med lek och mellanmål i Lottenlund. Frukt, sittunderlag och vattenflaska med! 

• 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.  

Veckans schema:  

-

-
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 45

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00

Samling 
inomhus 

- 
Halloweenpyssel

Samling 
inomhus 

- 
Halloweenpyssel

9.30-10.00 : 
Musik och rörelse, 

utomhus

Filifjonkor 
UTFLYKT 

-Pantpromenad med 
Pantomen- frukt med!

Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.15 Utflykt till 
Kyrkoruinen

Kort eftermiddags - 
promenad Inomhuslek/Samling Inomhuslek/

Samling
Fredagskul! 

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter vid 
Kyrkoruinen

MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.00
Vi anländer till 

Förskolan 15.00: 
Utelek

Sagosamling- 
Utelek

Sagosamling-  
Utelek

Sagosamling- 
Utelek

Sagosamling-
Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger



3

VECKANS TECKEN ÄR: 
Tack, Nej, Ja. 

https://
teckensprakslexikon.s

1
KOM IHÅG!  
Utflykt till Kyrkoruinen på 
måndag. Vi är tillbaka på 
förskolan klockan 15.  

2
KOM IHÅG! 
Panta med Pantomen 
på torsdag! Frukt, 
sittunderlag och 
vattenflaska med
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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) 
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