
Vi välkomnar FEBRUARI! 
Härligt med snö igen! Vi ha spenderat flera timmar i 
pulkabacken. I onsdags fick vi även lite SOL och vi passade på 
att njuta av vädret till fullo. Det har blivit vintriga utflykter både 
till Hjorthagen (där vi såg en massa hjortar) och till Lottenlund. 
Vi har diskuterat vårat andra molnord ”hänsyn” och pratat lite 
om vad ett ”samvete” är.  

• Om några veckor är det dags att dra igång med utvecklingssamtal. På grund av rådande 
pandemi kommer utvecklingssamtalen att hållas digitalt. Ni kommer att kunna boka en 
tid på Schoolsoft. Vi återkommer med information om hur Ni bokar tid i nästa 
veckobrev. 

• Nu är det KALLT ute och vi påminner Er om att det är viktigt att Ert barn har 

tillräckligt med kläder på sig och så önskar vi att det finns extra kläder att klä på om det 
skulle behövas. Stickade sockor och varma vinterskor är väldigt viktigt. Det är även 

regnigt och därför ser vi gärna att Ert barn har en uppsättning av regnkläder på 

förskolan. Om Ert barn kommer till förskolan från kl. 7.30 och framåt vill vi att barnet är 
FÄRDIGT påklätt enligt väder. Detta eftersom vi pedagoger behöver finnas ute på 
gården tillsammans med barnen och regeln ” inga vårdnadshavare i förskolans 
utrymmen” fortfarande gäller. TACK för Ert samarbete! 
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Veckobrev 
Filifjonkor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 5

01.02 Utflykt till Cykelparken 
under eftermiddagen. Vi tar 
med oss mellanmål från 
förskolan.  

04.02 Sagopromenad kring 
slottet. Ta med er frukt och 
vattenflaska  

VECKA 8 - SPORTLOV 

VECKA 14 - PÅSKLOV 

Nu börjar det vara 
dags att anmäla 
sitt barns 
vistelsetider för 
Sportlovet! Länk 
till anmälan 
finner ni HÄR

https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5
https://forms.gle/Z472wdvjW91kZZ1x5


• Nästa veckas molnord är ”lekfint” och vi kommer att börja träna på stödtecken för veckodagarna. 

• Under veckan som gått har vi under tisdagsförmiddagen låtit barnen cirkulera i små grupper och arbeta med estetik, 
språklek och kompislek. Under estetiken har vi tränat på att känna igen våra namn, och göra namnskyltar. Under 
språkleken har vi tillsammans gjort en sagolåda med material som illustrerar sagan Guldlock och de tre björnarna, 
och i kompisleken har vi lekt i par vid olika stationer. Denna typ av smågruppsverksamhet kommer vi att fortsätta 
med under de kommande veckorna eftersom det är väldigt roligt och har uppskattats av både oss pedagoger och av 
barnen. Härligt att få kvalitetstid med barnen när man jobbar med dem i mindre grupper!  
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VECKANS TECKEN ÄR: 
Veckodagarna! 

https://teckensprakslexikon.su.se

1
KOM IHÅG!  
Utflykt till Cykelparken 
på måndag. Tillbaka på 
förskolan 15.00. 

2
KOM IHÅG! 
Förmiddagpromenad på 
torsdag- vattenflaska och 
frukt med.
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

KONTAKTUPPGIFTER 
Filifjonkor: 070 18 98 107 

Hemuler: 070 182 11 27 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

 09.00 Innelek/
Samling

Inomhusverksam-
het i små grupper. 
Språklek, Estetik 

och kompisek 

UTERÖRELSE OCH 
SÅNGSTUND

FÖRMIDDAGS
PROMENAD 

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 
Cykelparken Utomhuslvistelse Inomhusvistelse Inomhusvistelse Fredagskul

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter i 
Cykelparken

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

14.30
Vi anländer till 

Förskolan 15.00: 
Utelek

Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger

https://teckensprakslexikon.su.se
https://teckensprakslexikon.su.se
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