
Ny vintervecka! 
Vi vill tacka er för den gångna veckan och välkomna er till en ny härlig 
vecka på förskolan. Eftersom det varit väldigt kallt och även funnits 
bortfall i personalen har våra utflyktsplaner inte blivit som vi tänkt oss. 
Måndagens utflykt inhiberades och på torsdagsförmiddagen höll vi till 
på stora gården och åt vår mellis där.  

• Vi vill påminna er om att boka tid för utvecklingssamtal så snart som möjligt. Ni gör 
detta genom att logga in på Schoolsoft och klicka er vidare genom ”bokningar” i den 
vänstra fliken under ”aktuellt”.  Ni som bokat tid får gärna meddela Hanna via 
Schoolsoft eller Mejl (hanna.fagerudd@gripsholmsskolan.se) om ni önskar att ha 
samtalet genom videosamtal eller telefon.  

• Vi planerar inte in någon måndags eller torsdagsutflykt under den 

kommande veckan. Vi hoppas på att kunna ge oss iväg på både promenad 

och lek i Lottenlund  någon dag under veckan om vädret och 

personalsituationen tillåter. Till dessa eventuella utflykter behövs ingen 

väska och vi kommer oavsett att vara på plats på förskolans område innan 

klockan 9.00 och efter klockan 13.30 varje dag. Om ni behöver nå oss är det 

bara att höra av er till Filifjonkornas telefon. 
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Veckobrev 
Filifjonkor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA,VECKA 7

Händelsekalender 

VECKA 8 - SPORTLOV 

VECKA 14 - PÅSKLOV 

mailto:hanna.fagerudd@gripsholmsskolan.se


• - Hälsning från rektor Annika:  Såvida ditt barn testat positivt för Covid- 19 förväntar jag mig att du 
meddelar mig detta på adressen annika.barnlund@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal 
gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholms förskola och 
Gripsholmsskolan.  OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt för Covid- 19 ska  övriga 
familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem.
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VECKANS TECKEN ÄR: 
Vi fortsätter träna på veckodagarna! 

https://teckensprakslexikon.su.se

1
Kom ihåg att boka 
tid för 
utvecklingssamtal! 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7

KONTAKTUPPGIFTER 
Filifjonkor: 070 18 98 107 

Hemuler: 070 182 11 27 

Mymlor/Knyttar: 070 182 11 28 

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. 

RÖRELSE OCH 
SÅNGSTUND Utevistelse Utelek/Samling

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

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

12.15 Utomhusvistelse Utomhuslvistelse Inomhusvistelse Inomhusvistelse Fredagskul

13.30 MELLANMÅL 
Sagosamling 

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

MELLANMÅL 
Sagosamling

14.30 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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