
Välkomna till en ny vecka på Förskolan 
Denna vecka har vi uppmärksammat All Helgona. Vi pratade om varför vi 
egentligen uppmärksammar All Helgona och att det inte bara handlar om att 
klä ut sig och äta godis, utan att man också kan gå till kyrkogården och tända 
ett ljus och tänka lite extra på de personer eller djur som inte längre finns hos 
oss.  Vi besökte även Kyrkoruinen under måndagens utflykt och gick på en 
uppskattad pantpromenad på torsdagen.  

• Alla Filifjonkor har under den gångna veckan fått pyssla spöklyktor och gjort 

spökkonst med att måla och klippa papper. Vi har gjort ett beslut att INTE 

uppmärksamma farsdag bland barnen, men önskar ändå att Ni pappor får en fin 

Fars dag nu på söndag.  

• Måndagens eftermiddagsutflykt går till Cykelparken. Vi tar i vanlig ordning med 

oss mellanmål från förskolan och vi siktar på att vara tillbaka klockan 15.  

• Vi kommer under veckan att uppmärksamma Barnboksveckan. Detta gör vi 

genom att fokusera på Astrid Lindgren och hennes böcker. Vi kommer att prata 

lite om Astrid Lindgren, samt att läsa hennes böcker under veckan. Vi kommer 

1

Veckobrev 
Filifjonkor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 46

Händelsekalender 
- Nov  9 – nov 15. 
Barnboksveckan och 
Internationella Läsdagen 
(12.11) 

- Nov 11. Grön Flagg-
dagen- skräppromenad 

- Dec 11. 
Terminsavslutning. Vi 
lussar för varandra 
modulvis. Mer info 
kommer senare. 

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. 



också att besöka skolans bibliotek.  

• Under tisdagens språkleken ska vi prata om mat och maträtter från olika länder. Detta ingår i ett projekt 

som köket har startat, vilket går ut på att alla klasser ska få rösta fram sitt favorit ”matland”. Detta gäller 

främst skolan, men vi Filifjonkor vill också ta tillfället i akt och jobba lite med mat som tema. Under 

estetiken ska vi även pyssla våra egna mattallrikar med vår favoriträtt på.  

• På onsdag den 11 november uppmärksammar vi Grön Flagg dagen med att gå en skräppromenad. Vi ska 

plocka skräp och sortera skräpet.  

• På torsdagens förmiddagsutflykt promenerar vi till stadsparken som ligger utanför Ankholmen/Baderskan. 

Frukt och vattenflaska med! 

• 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. 

• Från och med nästa vecka kommer vi be Ert barn städa fem saker när Ni går hem. Detta för att de 

barnen som är sist kvar inte skall behöva städa allt.  

• Stängningsrutin på förskolan: Vi går in med barnen kl. 16.45 för att sedan gå med de barn som är kvar 

upp till Fritids som ligger på andra våningen i samma byggnad som förskolan. Om Ni ej hittar kan man 

ringa stängningstelefonen (070 100 82 30). 

• Tillsvidare ber vi Er föräldrar att inte besöka Gripsholms förskola med anledning av Covid-19. Vi 

ber er imöjligaste mån lämna och hämta era barn ute på gården. Nu när smittspridningen ökar är 

det viktigt att vialla tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av förebyggande åtgärder hoppas vi 

kunna undvika en smittspridning på eller i anslutning till Gripsholms förskola. Tack! 
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Veckans schema:  

-

-
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VECKANS TECKEN ÄR: 

Ute, inne, hem. 

https://
teckensprakslexikon.su.se

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

2
KOM IHÅG! 
Lek i parken(vid 
baderskan/ankholmen) på 
torsdag! Frukt, 
sittunderlag och 
vattenflaska med

3

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) 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00

Samling 
inomhus 

Vi 
uppmärksammar 
barnboksveckan

Språklek (prat 
om mat)/

Estetik(matigt 
pyssel)

GRÖN FLAGG 
DAGEN! 
- vi går på 

skräppromenad

Filifjonkor 
UTFLYKT - vi 
promenerar till 
stadsparken vid 

Baderskan

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 
Cykelparken Utelek/Samling Inomhuslek/Samling Inomhuslek/

Samling
Fredagskul! 

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter vid 
Cykelparken

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
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