
Ny vecka! 
Välkomna till en ny vecka på förskolan. Under den gångna veckan har vi firat 
barnboksveckan och uppmärksammat Astrid Lindgren. Vi har läst om Emil i 
Lönneberga och lyssnat på ljudsagor om Karlsson på taket, Lotta på 
Bråkmakargatan, Pippi och Madicken under våra vilostunder. Vi har även pratat 
om mat och maträtter och listat Filifjonkornas favoritmaträtter. Spagetti med 
köttfärssås, pannkakor och korv var våra topp tre favoriter.  

• Måndagens eftermiddagsutflykt går till Blåbärsskogen. Vi tar i vanlig ordning 

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

har förståelse för om det blev oklarheter i och med förra veckans veckobrev, 

eftersom det på ett ställe stod att vi skulle iväg till Blåbärsskogen, och på ett 

annat stod det att vi skulle till Cykelparken. Utflykten gick till Cykelparken och 

vi hade en väldigt trevlig eftermiddag där. Liknande slarvfel ska vi försöka 

undvika i framtiden :) 

• På torsdagens förmiddagsutflykt kommer vi att bege oss iväg på en 

sagopromenad till slottet. Frukt och vattenflaska med! 
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Veckobrev 
Filifjonkor
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Händelsekalender 
-  Nov. 27. Vi 

uppmärksammar Första 
Advent 

- Nov. 30. Terminens sista 
fadderträff för 4-
åringarna 

- Dec 6. Finlands 
Självständighetsdag- vi 
uppmärksammar detta 
fredagen den 4 
december. 

- 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. 



• Vi ska under denna veckan börja introducera våra molnord, det vill säga ord som genom att diskutera dem 

främjar de sociala färdigheterna, samt den emotionella och sociala utvecklingen.  Exempel på molnord är; 

”vänskap”, ”förlåtelse” och ”tålamod”. Vi kommer att börja introducera två nya ord per vecka.  

• Vi kommer under vår musikstund på onsdag att börja öva julsånger inför vårt lussande den 11 december. 

Lussandet kommer att ske internt mellan förskolebarnen och personal i och med Covid19. Mera 

information kommer att komma angående detta.  

• 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 i möjligaste mån lämna och hämta era barn ute på gården. Nu när smittspridningen ökar är 

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

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

• Eftersom Ni vårdnadshavare inte får besöka förskolan vill vi att alla barn har en ryggsäck som vandrar 

mellan förskolan och hemmet. Detta för att det skall bli mera självständigt för Era barn att föra kläder 

mellan förskolan och hemmet.  

• Rektor Annika påminner om att fylla i enkäten angående samhällsviktig verksamhet. Om du som 

vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och ditt barn har behov av omsorg vid 

stängning av förskolan ber vi dig att besvara denna enkät senast den 15 november 2020 tack. Besvara en 

enkät per barn. Enkäten finner Ni HÄR. 
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https://forms.gle/NfvpxaY6WD9CKKJs6


Veckans schema: 

Veckans schema:  

-

-
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VECKANS TECKEN ÄR: 

Blåbär, skog, tröja. 

https://
teckensprakslexikon.su.se

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

2
KOM IHÅG! 
Sagopromenad till slottet. 
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) 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00
Samling 
inomhus 

Språklek (prat 
om mat. forts.)/
Estetik(matigt 
pyssel. forts.)

Rörelse (miniröris) 
och musik! - under 
musiken kommer vi 

att börja öva julsånger.

Filifjonkor 
UTFLYKT 

-Sagopromenad till 
slottet

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 
Blåbärsskogen Utelek/Samling Inomhuslek/Samling Inomhuslek/

Samling
Fredagskul! 

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter vid 
Blåbärsskogen

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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