
Hej vårdnadshavare, 
Vi vinkar nu hejdå till augusti och välkomnar september och 
därmed även en ny årstid, hösten. Filifjonkorna har 
registrerat en omställning i väderleken och gladeligen tagit 
på sig överdragsbyxor och jacka/fleece när det varit aktuellt 
för utevistelse. Även mössa och vantar har varit uppskattat 
hos några barn. Regnet har hållit sig på avstånd men när det 
väl kommer hoppas vi att samtliga barn står redo med 
regnkläder och gummistövlar, för ute kommer vi vara 
oberoende! Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder ;) 

När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att vi har haft en 
toppenvecka tillsammans med Filifjonkorna! Veckan har 
bl.a. erbjudit en härlig rörelsestund utomhus samt vår första 
utflykt med medhavd matsäck till Kyrkoruinen. Och inte nog 
med det, förskolans rutiner börjar verkligen sätta sig hos 
barnen och det är underbart att se vilken trygghet det inger 
och vilken självständighet som växer fram! För att inte tala 
om hur det sociala samspelet utvecklats under denna korta 
tid, det är fint att se hur de skapar nya vänskapsrelationer.  

VECKOBREV 
Filifjonkorna
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7.9 = Välkommen på 
föräldramöte klockan 
17:30-18:30. Vårdnads-
havare till Filifjonkor och 
Hemuler samlas i 
förskolans matsal. 

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



• Vi vill indela med att tacka Er vårdnadshavare för de registrerade vistelsetiderna på SchoolSoft. Vi 
har inte saknat en enda tid denna vecka — hurra! Önskvärt är att tiderna finns registrerade två 
veckor på förhand, men ingen regel utan undantag då jobb/studier kan ändras med kort varsel. Då 
kan Ni bara gå in och korrigera en redan registrerad tid (Era ifyllda tider låses ej). 

• Under veckan har förskolan haft en del personalbortfall (Filifjonkornas pedagoger har dock 
mirakulöst stått stadigt i båten!). När många är borta samtidigt behöver vi hjälpa varandra över 
avdelningarna. För att göra dagarna så bra som möjligt för alla och för planeringens skull är det 
därför av högsta vikt att vi vet HUR många barn som kommer nästkommande dag. Därför påminner 
vi om hur Ni vårdnadshavare ska göra om Ert barn är sjukt eller ledigt: Frånvaroanmäl via SMS 
eller i kommentarsfältet på SchoolSoft innan klockan 08:00 (kom ihåg att skriva orsak till 
frånvaron). Vid återgång till förskolan anmäler Ni på samma sätt, senast klockan 13:00 dagen 
innan Ert barn kommer åter. Har vi inte hört av Er innan dess räknar vi med att Ni är fortsatt 
hemma. Har Ni svårt att vid 13-tiden ta ställning till om Ert barn är friskt nog att återvända till 
förskolan rekommenderar vi att barnet stannar hemma ytterligare en dag. Tack för Ert samarbete!  

• Under inkommande vecka kommer fskl Paula Eriksson ha inskolningssamtal med vårdnadshavarna 
vars barn var med i första inskolningsgruppen och under vecka 37 blir det aktuellt med inskolnings-
samtal för andra gruppen. Innan samtalet äger rum delges Ni en folder med frågor som Ni bör ta 
ställning till samt ett förväntansdokument som ska undertecknas. Har Ni ej möjlighet till ett fysiskt 
möte på förskolan fungerar ett telefonsamtal lika bra. Samtalet beräknas ta ca 15 minuter. 

• Som det inte var nog tjatat om trafikflödet uppmärksammande en klok vårdnadshavare oss om 
vikten av att de som svänger IN från Stallarholmsvägen alltid har FÖRTUR till Slottsparkeringen och 
att de som ska svänga ut på Stallarholmsvägen ej får begränsa flödet av bilister in till parkeringen. 
Det är trångt mellan stenpelarna och för att förhindra trafikkaos på Stallarholmsvägen behöver 
bilisterna i första hand kunna köra IN och ner till parkeringen. TACK för hjälpen! 

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

Med önskan om en fantastisk helg, 
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: 

Samling 
Sitta 

Leka ute 
Leka inne
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