
Välkomna till en ny vecka! 
Vilket vinterväder vi har. I måndags fick vi en kall, men härlig och SOLIG 
utflykt till cykelparken. Vi har också hängt i pulkabacken och byggt 
snökojor och skottat snö ute på gården. Mellan varven har vi varit inne och 
lekt, pusslat, målat och gjort charader- bland annat. Tyvärr blev det ingen 
förmiddagutflykt i torsdags pga. personalbortfall och väldigt kallt väder- 

men istället ordnade vi en mysig inomhus picknick.  

• Nu kan Ni boka tid för utvecklingssamtal på SchoolSoft. Hör av Er om det uppstår 
problem så hjälper vi Er!  

• Vi siktar på att göra en eftermiddagsutflykt till Lottenlund på måndag. Sittunderlag och 
vattenflaska med! 

• Frukt, sittunderlag och vattenflaska med på torsdag! Om vädret tillåter kommer vi att 
picknicka utomhus i pulkabacken. Om det blir för kallt gör vi en repris av torsdagens 
”inomhusutflykt”.  

• Det går löss på förskolan och därför ber vi er vara uppmärksamma på detta.  

• Under den kommande veckan kommer vi att uppmärksamma Alla Hjärtans Dag/
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Veckobrev 
Filifjonkor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 6

Händelsekalender 

Måndag vecka 6 - 
Eftermiddagsutflykt 

Torsdag vecka 6 - 
Förmiddagsutflykt- frukt med! 

Fredag vecka 6- 
PYJAMASPARTY! 

14.02- Alla Hjärtans Dag/
Vändagen 

VECKA 8 - SPORTLOV 

VECKA 14 - PÅSKLOV 

Ni som inte 
anmält vistelse för  
Sportlovet- gör 
det nu! Länk till 
anmälan finner ni 
HÄR

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


Vändagen som infaller den 14 februari på söndag. Veckans molnord blir ”kompis” och vi kommer att pyssla med Alla 
Hjärtans Dag-tema.  På fredag den 12..02 kommer vi att ha pyjamasparty och barnen får gärna komma klädda i/ha 
med sig pyjamas/myskläder.  
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VECKANS TECKEN ÄR: 
Vi fortsätter träna på veckodagarna! 

https://teckensprakslexikon.su.se

1
KOM IHÅG!  
Anmäl era vistelsetider 
för sportlovet! 

2
KOM IHÅG! 
Pyjamasparty på fredag- 
pyjamas/myskläder med!
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 6

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 Innelek/
Samling

Inomhusverksam-
het i små grupper. 
Språklek, Estetik 

och kompisek 

UTERÖRELSE OCH 
SÅNGSTUND

FÖRMIDDAGS
UTFLYKT 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 
Lottenlund Utomhuslvistelse Inomhusvistelse Inomhusvistelse Fredagskul

13.30 
MELLANMÅL 

- vi äter i 
Lottenlund

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
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