
Hej vårdnadshavare, 
Tiden går fort när man har roligt och denna vecka har bland 
annat innehållit en skräpplockardag (för att uppmärksamma 
den årliga ”Håll Sverige Rent”-dagen), en session med 
skolfotografen (ack så spännande det var! Dels att få vara i 
skolans gymnastiksal och dels att bli fotograferade), en 
svettig rörelsestund på övre förskolegården,  lekstunder 
inomhus (där hemleken, lek med magneter, högläsning, 
bilvrån och att rita är i fokus bland Filifjonkorna) samt en 
promenad och lek på Lottenlund-lekplatsen.  

Vi har pratat en del om hösten under den gångna veckan, 
eftersom vi uppmärksammat att löven ändrat färg och dalat 
ner från träden på grund av att vädret blivit kyligare. De 
kommande veckorna kommer vi fokusera mycket på den 
aktuella årstiden men även integrera Mumin-karaktärerna i 
vår verksamhet på förskolan. Barnen har visat ett stort 
intresse för Mumindalen, vilket vi fångat upp och gärna vill 
arbeta mera med. Vem är den där Stinky egentligen? Och 
vad är en Filifjonka? Var ligger Mumindalen? 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 39

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



• Något som också varit aktuellt den senaste veckan är sjukdomsfall (feber och förkylning) bland 
såväl barn som personal. Av hänsyn till alla som tillbringar sina dagar på förskolan, både barn och 
vuxna, vädjar vi till Er vårdnadshavare att hålla sjuka barn hemma tills att de tillfrisknat ordentligt 
och orkar med förskolans verksamhet fullt ut. Ett tips är att dagen innan återgång till förskola vara 
utomhus ett par timmar tillsammans med barnet, aktivera barnet och se hur det orkar. Som vi nämnt 
tidigare har vi även barn som är extra infektionskänsliga, något vi ber Er ha i åtanke (en för Er 
”vanlig” förkylning/influensa/kräksjuka kan vara förödande för en annan). Glöm inte heller att både 
sjuk- och friskanmäla Ert barn i samband med sjukdom. Det gör Ni lättast via en kommentar på 
SchoolSoft eller genom ett sms till avdelningstelefonen (sjukanmälan gör Ni så fort sjukdom 
bekräftats och friskanmälan bör vara oss tillhanda innan klockan 13:00 dagen innan återgång). Tack 
för förståelse och samarbete!  

• Eftersom tiden går så fort är det nästan svårt att förstå att höstlovet bara är några veckor bort! Här 
kommer en Google-länk för Er att fylla i Ert barns vistelsetider specifikt för höstlovet (vecka 44): 
https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9 Observera att ALLA (även 15/20-timmarsbarn) behöver 
fylla i länken oavsett om man planerar ledighet eller ej, det är utifrån svaren på länken som 
personalens schema planeras och eventuell semester kan beviljas. Fyll i senast 10 oktober, tack! 

• 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. Jonas ber Er kontakta honom via mail om det är så att Ni har något 
som Ni önskar han ska lyfta under föräldrarådsmötet. Ni når honom på: flackerud@gmail.com 

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: 

Mjölk 
Vatten

https://forms.gle/3k9CfhG4qjHh94Uo9
mailto:flackerud@gmail.com
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