
Hej vårdnadshavare, 
Vips så kan vi lägga ytterligare en förskolevecka bakom oss! 
En vecka där kastanjer, nypon, äpplen och karaktärerna i 
Mumin-dalen varit på agendan. Visste Ni att Lilla My heter 
”Pikku Myy” på finska? Det berättade en Filifjonka glatt en 
morgon i samlingen när vi tillsammans funderade på vem 
som bor i Mumindalen :) I några hem pratas det inte enbart 
svenska och bland Filifjonkorna finns finska, spanska och 
engelska representerat, något vi i mån av möjlighet gärna 
belyser i vår vardag på förskolan. 

Denna vecka har vi vidgat vyerna när vi har plockat 
kastanjer, lekt samt ätit mellanmål på Midsommarängen, 
plockat nypon längs med vägen upp till Campus (oj så 
spännande det var att få se var 5-åringarna och förskoleklass 
håller till om dagarna!), gjort ett återbesök till Kyrkoruinen 
samt plockat äpplen nere på Gripsnäs. Kuriosa: Tänk, när 
Gripsholmsskolan startade hösten 2009 inrymdes 
undervisningen i Orangeriet, det vita huset som ligger vid 
vattnet, nere på Gripsnäs(!!) 

VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 40

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13.10 = Föräldrarådet 
sammanträder kl 19:00 

24.10 = FN-dagen 

27.10 = Besök till 
Mariefreds Bibliotek = 
utflykten med matsäck 
utgår denna dag! 

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



• I måndags gick vi ut med en önskelista på SchoolSoft med saker vi behöver för att bygga upp diverse 
lärmiljöer på förskolan… Något vi kommer jobba praktiskt med under nästa APT (arbetsplatsträff), 
som äger rum onsdagen den 5:e oktober. Och vilket gensvar vi fick! Stort TACK! Nu kan vi skapa de 
miljöer som vi ser att Era barn visat intresse för :) Och på tal om nästa APT, kom ihåg att förskolan 
sammanslår med fritids redan klockan 16:30 den dagen. 

• På förskolan jobbar vi aktivt med att låta barnen portionera upp sig egen mat, utifrån hungerkänsla 
och smak för det som serveras. All mat ber vi barnen smaka på, medan de själva får välja minst en 
grönsak att lägga upp på tallriken. Måltiden äts sedan med kniv och gaffel (soppa givetvis med 
sked). Behöver maten delas uppmuntrar vi barnen att göra det själva. Vi pedagoger finns hela tiden 
nära, vi handleder och hjälper givetvis till vid behov — men stoltheten när Era barn märker att de 
kan själva, den är oslagbar! När man äter sitter man med rumpan på stolen och fötterna under 
bordet, samt magen mot bordskanten vilket gör att eventuella smulor landar på tallriken och inte i 
famnen/på kläderna/på golvet. När man ätit upp (eller konstaterat att maten inte var i ens smak) är 
det dags att duka av och i samband med det skrapar barnet eventuella rester i kompost-hinken. De 
flesta barn avslutar med en knäckemacka, som de alltid försöker bre själva. Glaset med mjölk eller 
vatten dricker man upp och dukar av innan det är dags att torka platsen med en fuktig trasa. Och vi 
skojar inte, allt detta gör Era barn! Ifall Ni har lust att även träna på det hemma ;) 

• Påminnelse: Inför höstlovet behöver vi veta Ert barns vistelsetider specifikt för höstlovet (vecka 44) 
och då behöver Ni fylla i följande länk: 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 länken senast 10 oktober, 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 

Njut av hösten och allt vad det innebär,  
// Paula, Sofia och Madeleine

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 40

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: 

Oktober 
Tack 

Varsågod

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

	Viktiga datum:
	Hej vårdnadshavare,
	Vips så kan vi lägga ytterligare en förskolevecka bakom oss! En vecka där kastanjer, nypon, äpplen och karaktärerna i Mumin-dalen varit på agendan. Visste Ni att Lilla My heter ”Pikku Myy” på finska? Det berättade en Filifjonka glatt en morgon i samlingen när vi tillsammans funderade på vem som bor i Mumindalen :) I några hem pratas det inte enbart svenska och bland Filifjonkorna finns finska, spanska och engelska representerat, något vi i mån av möjlighet gärna belyser i vår vardag på förskolan.
	Denna vecka har vi vidgat vyerna när vi har plockat kastanjer, lekt samt ätit mellanmål på Midsommarängen, plockat nypon längs med vägen upp till Campus (oj så spännande det var att få se var 5-åringarna och förskoleklass håller till om dagarna!), gjort ett återbesök till Kyrkoruinen samt plockat äpplen nere på Gripsnäs. Kuriosa: Tänk, när Gripsholmsskolan startade hösten 2009 inrymdes undervisningen i Orangeriet, det vita huset som ligger vid vattnet, nere på Gripsnäs(!!)
	Aktuella telefonnummer:
	Njut av hösten och allt vad det innebär,
	/ Paula, Sofia och Madeleine

