
Hej vårdnadshavare, 
Tiden går fort när man har roligt och plötsligt har ytterligare 
en förskolevecka passerat! Vi har under veckans lopp jobbat 
målmedvetet och envetet med att befästa dagsrutinerna 
samt tränat gruppens sociala samspel. Gruppstärkande 
övningar kommer vara i fokus de närmaste veckorna för att 
ge barnen en chans att lära känna varandra, att bli trygga i 
varandras sällskap och inte minst lära sig varandras namn. 

• Inskolningarna börjar lida mot sitt slut och det är fint att se vilken 
härlig grupp Filifjonkorna håller på att formas till! Vi är övertygande 
om att läsåret som ligger för våra fötter kommer bli ett roligt, 
spännande och lärorikt år, inte minst för oss pedagoger ;) 

• Kom ihåg att hålla Ert barns vistelsetider uppdaterade på SchoolSoft. 
Saknar vi tider kommer Ni få ett SchoolSoft-meddelande skickat till Er 
där Ni ombes registrera tiderna så fort som möjligt. Registrera så 
EXAKTA tider som möjligt (undvik att helgardera Er). På så sätt kan vi 
fördela personalen i enlighet med det verkliga omsorgsbehovet. 
Behöver Ni hjälp med SchoolSoft finns det en manual HÄR och rektor 
Annika Bärnlund hälsar att hon är behjälplig om behov finns. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

20.9 = Skolfotografering, 
Filifjonkorna kl 09:05 

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 

12.6.2023 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt

https://gripsholmsskolan.se/forskolan-schoolsoft/


• Som vi nämnt tidigare tar vi emot barnen på Filifjonkor och Hemuler ute på övre förskolegården 
mellan kl 07:30-09:00. Var vi befinner oss efter klockan 09:00 kan Ni utläsa i veckoschemat. Vid 
lämning på morgonen och vid hämtning på eftermiddagen samarbetar vi i modulen och barnen kan 
således emottas/överlämnas av en pedagog från den andra avdelningen. Så ta Er gärna tid att hälsa, 
pratas vid samt skapa ett förtroende för oss alla sex pedagoger i modulen :) 

• Vid lämning på övre förskolegården påminner vi Er om att anpassa barnets klädsel efter rådande 
väderlek samt vid behov ta med barnets vattenflaska (med nytt och fräscht vatten). Vi ber Er också 
att ej lämna Era barn okissade. Vi pedagoger vill ogärna behöva avlägsna oss med något barn 
(ingen regel utan undantag…) i samband med att lämningarna äger rum — tack för Ert samarbete 
och förståelse! 

• Tryckfelsnisse hade varit i farten i senaste veckobrev gällande 
datum för skolfotografering på Gripsholmsskolan/-förskolan. Nu 
när fotoschemat är klart visade det sig att Filifjonkorna kommer 
fotograferas TISDAG 20/9 klockan 09:05. Det kommer tas enskilda 
foton på barnen samt en gruppbild. Vi önskar att barnen är på plats 
senast klockan 08:50 denna dag för att undvika att det blir stressigt 
precis innan fotograferingen går av stapeln. OBS! Kontrollera och 
vid behov uppdatera kontaktuppgifterna på SchoolSoft så att 
fotografierna hittar rätt när de väl är redo att skickas hem! 

• Påminnelse: 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!  

• Det har kommit till vår kännedom att obehöriga utnyttjat skolans personalparkering vid lämning 
och hämtning och vi ber Er vänligen men bestämt att respektera trafikflödet som Statens 
fastighetsverk i samarbete med Föräldrarådet/trafikgruppen utarbetat. HÄR kan Ni friska upp Ert 
minne gällande vad som är bestämt. 

Med vänliga hälsningar, 
Paula, Sofia och Madeleine
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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 (Fritids: efter kl. 17:00)

Veckans tecken: 

Äpple 
Banan 
Apelsin 
Päron 

https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/

	Viktiga datum:
	Hej vårdnadshavare,
	Tiden går fort när man har roligt och plötsligt har ytterligare en förskolevecka passerat! Vi har under veckans lopp jobbat målmedvetet och envetet med att befästa dagsrutinerna samt tränat gruppens sociala samspel. Gruppstärkande övningar kommer vara i fokus de närmaste veckorna för att ge barnen en chans att lära känna varandra, att bli trygga i varandras sällskap och inte minst lära sig varandras namn.
	Aktuella telefonnummer:
	Med vänliga hälsningar,
	Paula, Sofia och Madeleine

