
Hej vårdnadshavare, 
Swish sa det och så passerade två veckor efter uppstart av 
Gripsholms förskola! Samtliga barn som ingått i första 
inskolningsgruppen har nu ”landat” på förskolan utan sina 
föräldrar och fått ta del av Filifjonkornas vardag. Nu i början 
av verksamhetsåret kommer fokus ligga på trygghet, det 
sociala samspelet och rutiner, det senare kommer vi nöta 
mycket på. För även om de nya Filifjonkorna är vana vid 
förskolan som koncept så är allt på Gripsholms förskola nytt 
för gruppen som helhet. 

• Inkommande måndag välkomnar vi den andra inskolningsgruppen till 
Gripsholms förskola! Vi på Filifjonkorna kommer då stifta bekantskap 
med ytterligare 7 barn och således så småningom bli en fulltalig grupp 
på 18 barn och 3 pedagoger — det ser vi fram emot! 

• På måndag möter en pedagog upp den nya inskolningsgruppen vid 
Filifjonkornas & Hemulernas entrédörr (som vätter mot Slotts-
parkeringen). Medan de ”gamla” Filifjonkorna samt barnen ur första 
inskolningsgruppen är välkomna till Övre gården (helt i vanlig ordning 
med andra ord). 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

15.8 = Inskolning, grupp 2 
inleds 

17.8 = Läsåret börjar 

7.9 = Välkommen på 
föräldramöte i Viken 
klockan 17:30-18:30 

v. 44 = Höstlov (förskola + 
fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.5.2023 = Klämdag 

5.6.2023 = Klämdag 

6.6.2023 = National-
dagen (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

12.6.2022 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt



• Markarbetet fortgår på övre skolgården och plattläggningen har nu påbörjats. Vi ber Er respektera 
avspärrningarna och ha tålamod tills arbetet avslutats — snart kommer allt bli så mycket bättre än 
innan! 

• Vi ser gärna att barnen har strumpor eller innetofflor på sig inomhus, dels av hygieniska skäl men 
även med tanke på att det delvis är stengolv (kallt och hårt för små fötter) i våra förskoleutrymmen. 

• Hjärtligt välkomna på föräldramöte! Den 7:september 2022 klockan 17:30 är Ni välkomna på 
föräldramöte nere i Viken. Mötet beräknas ta en timme. Hoppas vi ses! 

• Observera att det i och med skolstart onsdag 17:e augusti kommer vara extra mycket liv och rörelse 
kring Gripsholmsskolan/-förskolan. För vår del på förskolan behöver Ni inte stressa för att hinna i 
tid till oss men om Ni har en tid att passa kan det vara bra att räkna med lite extra tid vid lämningen 
denna morgon.   

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 
eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 
förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 
Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 7/9, 5/10, 9/11 och 7/12. 

• Det blir mycket information så här i början och ännu mer information är att vänta men nu sätter vi 
punkt för denna vecka. Men till sist vill vi verkligen trycka på att Ni pratar med oss pedagoger om 
det är något Ni undrar över eller annat Ni vill förmedla till oss. Vår främsta prioritet är att göra Ert 
barns dagar på förskolan så meningsfulla och utvecklande som möjligt och det gör vi allra bäst i 
samråd med Er vårdnadshavare — det är Ni som är experter på Era barn! 

Trevlig helg, 
önskar Paula, Sofia och Madeleine 

Glöm inte att även ta del av verksamhetsårets första veckobrev!  
Det finns publicerat på såväl SchoolSoft som Filifjonkornas sida på hemsidan.
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07 

Hemulerna: 070 182 11 27  

Mymlorna: 070 189 81 06  

Knyttarna: 070 182 11 28 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)
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