
Hej vårdnadshavare, 
Så har ännu en vecka passerat på förskolan och det märks 
att hösten är här på riktigt med väldigt varierande väder och 
temperaturer. När regnet gör entre och temperaturen 
sjunker jobbar vi mycket med barnens inställning till vädret, 
många är helt obrydda och finner regnet fascinerade (en 
helt ny värld av lekar öppnar sig nämligen!) MEN det finns 
även de som inte vet hur man ska förhålla sig till den 
”höstiga” väderleken. ”Det vi fokuserar på växer” och här är 
det viktigt att vi vuxna är goda förebilder! Det vi förmedlar 
ifråga om väder och kläder projicerar vi över på barnen och 
med en positiv inställning kommer vi långt här i livet — Ni 
skulle ha sett glädjen hos såväl pedagoger som barn när vi i 
tisdags tog tillfälle i akt och hoppade i vattenpölar :)   

I övrigt har veckan bjudit på en hemlighet Filifjonkorna 
emellan (=gruppstärkande!), en utrymningsövning som gick 
som på räls, ett födelsedagsfirande av rektor Annika, en 
utflykt till Kyrkoruinen, en rörelsestund utomhus i regn, 
underbart goda luncher, otaliga sånger och mycket mera! 
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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



• Hittills denna höst har vi verkligen varit bortskämda med vårdnadshavare som tillgodosett sina barn 
med ändamålsenliga kläder, allt ifrån utekläder till extra kläder — stort TACK till Er! När Ni klär Era 
barn efter väder samt upprätthåller ordning och reda vid Ert barns plats i kapphallen kan vi 
pedagoger fokusera på det som för oss är oerhört viktigt, nämligen att vara närvarande i stunden 
tillsammans med Era barn samt träna deras självständighet i vardagsrutinerna. Och på tal om 
självständighet vill vi gärna uppmuntra Er att (när tiden finns) låta Era barn träna själva på att klä 
på/av sig, försöka vränga kläder rätt som är ut och in, träna på att försöka få upp dragkedjor, dra 
galonisar över stövlar osv. Vi arbetar dagligen med detta på förskolan i syfte att göra barnen mer 
självständiga och det vore toppen om alla i barnens omgivning arbetar mot samma mål :) 

• I lördags, den 17 september var det ”Håll Sverige rent-dagen”. Då var vi ju som som bekant lediga 
men på måndag tänker vi dra vårt lilla strå till stacken och gå på skräpplockarpromenad 
tillsammans. Barnen får gärna ha med sig handskar eller vantar om det finns hemma som de kan ha 
på sig under skärpplockarpromenaden. Man vet aldrig vilka fynd man hittar… 

• Vi påminner om att det inkommande tisdag (20/9) äntligen är dags för fotografering för oss på 
Filifjonkorna. Alla behöver vara på plats senast klockan 08:50 den morgonen. Vi befinner oss i 
vanlig ordning på övre förskolegården, innan vi går till skolans gymnastiksal för fotografering. Om 
Ni inte redan gjort det så kontrollera att Era kontaktuppgifter på SchoolSoft stämmer så att fotona 
hittar hem till Er när de väl är klara. Vid behov av hjälp med att uppdatera kontaktuppgifter ber vi 
Er maila rektor Annika Bärnlund (annika.barnlund@gripsholmskolan.se) 

• Påminnelse: 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! 

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

Med vänlig hälsning,  
// 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: 

Höst 
Löv 

Svamp
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