
Hej vårdnadshavare, 
”Sladderi, sladderi sork, Paula hänger på tork. Sladderi, 
sladderi si, Sofia hänger bredvid…” kanske något barn 
nynnat på där hemma. Och om Ni funderat på vad som 
flugit i Era barn så är det en av våra namnsånger vi sjunger 
på förskolan, just för att lära oss varandras namn :) I veckan 
tog vi dock sången ett steg längre och påbörjade ett projekt 
med att skapa en torklina med små miniatyrer av oss alla på 
Filifjonkorna. Ni ska få se när det är färdigställt!  

Att sjunga och ramsa hör till vår vardag på förskolan och vi 
jobbar bland annat med månadens ramsa för att stimulera 
språkutvecklingen. Denna månad ska vi lära oss ”Äppel, 
päppel” ramsan och förra månaden var det ”Ole Dole Doff” 
som var aktuell. Vi kommer även inkludera språklekar efter 
Bornholmsmodellen, vars struktur stimulerar barns språkliga 
medvetenhet samt på sikt gör dem läsberedda, i vår 
undervisning. 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

20.9 = Skolfotografering, 
Filifjonkorna kl 09:05 

26.9 = Gripsholmsskolan 
har planeringsdag 
(förskola + fritids är öppet) 

13.10 = Föräldrarådet 
sammanträder kl 19:00 

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



• Ett varmt TACK för Ert deltagande under onsdagens föräldramöte! Vad roligt att så många av Er  
hade möjlighet att närvara! Livspusslet är dock inte alltid lätt och de som ej var med önskar vi läser 
in sig på presentationen som vi delade (finns bifogat till veckobrevet på SchoolSoft). 

• Ytterligare TACK för alla möten i samband med inskolningssamtalen denna vecka! Samtliga vård-
nadshavare vars barn ingick i inskolningsgrupp 1 har nu haft en dialog med fskl Paula Eriksson och 
under inkommande vecka är det dags för inskolningssamtal med vårdnadshavarna vars barn var 
med i andra inskolningsgruppen. I kapphallen har Ni delgetts 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 (meddela Paula vad som önskas!). Samtalet 
beräknas ta ca 15 minuter. 

• Gråter Ert barn vid lämningen på morgonen? Gnager samvetet om Ni lämnar Ett gråtande barn på 
förskolan? Läs det här och lär dig varför gråten är så viktig!  

Har du svårt för att se ditt barn gråta? Vill du snabbt trösta bort tårarna? Du är inte ensam om att reagera 
starkt på barns gråt. Impulsen att trösta, avleda, distrahera eller muta bort tårarna kan vara stark. Det är ofta så vi 
själva möttes som barn. Men gråten är inte skadlig, tvärtom! Tårar innehåller ämnen som både skyddar och stöttar 
hjärnvävnaden. Dessutom har tårarna en smärtlindrande effekt. Gråt aktiverar det parasympatiska nervsystemet, 
den del av nervsystemet som reglerar stress, främjar en god ämnesomsättning och skänker vila. Alltså är det bra för 
oss att gråta! Vi skulle inte ha utvecklat känslor som sorg och ledsenhet om de inte fyllde en viktig funktion. Hur 
skulle vi annars hantera tillstånd som besvikelse, saknad, längtan, upplevelsen av ensamhet eller misslyckande? Med 
våld eller inåtvänd aggression? Att inte kunna gråta är ett problem. Men att gråta och uttrycka de känslor som 
ligger bakom tårarna är både välgörande och hälsofrämjande. Tårar är dessutom bakteriedödande och håller ögonen 
friska. Så gråt när du kan, du också! (källa: friendy.se) 

• Gripsholmsskolan har planeringsdag måndagen den 26:e september. Skolan är därmed stängd, 
medan förskolan och fritids har öppet. Om Ert barn trots allt kommer vara ledigt den dagen ber vi 
Er fylla i det i SchoolSoft så snabbt som möjligt, tack! 

• För kännedom: Den 13:e oktober 2022, klockan 19:00, sammanträder Gripsholmsskolans/-
förskolans föräldraråd. Mötet arrangeras i skolans matsal och Jonas Fläckerud är föräldraråds-
representant för Filifjonk-/Hemulmodulen. 

Nu tar vi 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: 

Äta 
Lunch 

Mellanmål

http://friendy.se
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