
Välkomna till förskolan! 

Vilket härligt väder vi haft !  

Soligt, uppehåll och en massa härliga färger har vi fått smaka på denna 
vecka.  

I måndags introducerade vi ladan i hjorthagen som vi nu ska avbilda 
med täckfärger.  

Mamma mu och Kråkan har flyttat in till Hemulerna, detta kan ni läsa 
om på verksamhetsloggen på schoolsoft.  

I onsdags besökte vi återigen blåbärsskogen som till en början av 
utflykten var väldigt kall och några barn frös lite men allt eftersom 
solens strålar började titta fram och barnen lärde sig att ju mer man rör 
sig ju mer varm blir kroppen. Vi vill härmed berätta utefter våra 
erfarenheter av kläder som barnet kan med fördel ha här på förskolan.  

Som några vårdnadshavare sett så har vi varit mycket på stora gården 
den senaste veckan. Barenen uppskattar den stora sandlådan väldigt 
mycket men även dom väldigt stora ytorna som finns där. Då vi är på 
stora gården har vi självklart våra reflexvästar på oss så att ni lätt ser 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

Luciafirande har vi inom 
modulen 13 Dec (utan 
vårdnadshavare) 

Terminen slutar 21 Dec , 
julmingel14.30-16.30 

Förskolan stäng v 52 

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



oss samt att vi skiljer på förskolebarnen och dem yngre fritids/skolbarnen. 

Nu kommer lite praktisk information om kläder, hoppas det uppskattas. Fråga oss pedagoger vid 
fundering.  

Första lagret på kroppen bör vara ett underställ som vi sedan kan vid kallare väder göra lager på 
lager principen tex ett collegeplagg och om det blir kallare ett ylleplag eller fleeceplag ha under sitt 
skalställ eller galonset. Det börjar även bli lite kyligare på marken och en fodrad stövel eller känga 
sitter bra just nu på hösten och det får med fördel även finnas en yllesocka/raggsocka vid kallare 
väder. På händerna kan barnet ha fingervantar om hen klarar att ta på dem själv annars är en 
tumvante bättre då även fingrarna värmer varandra i den, vid krigare väder gärna en fodrad vante 
och flera par så barnet kan gå in och byta då dem blivit kalla eller blöta/fuktiga. Vi på förskolan vill 
att ni i mesta möjliga mån hjälper ert barn att ha kläder efter väder här på förskolan så vi kan 
genomföra våra äventyr på dagarna, Tack! 

I ett steg i barnets självkänsla och självständighet är att dom i mesta möjliga mån är att dem ska 
kunna klä sig själva. Vi gör detta genom att vi har ett klädschema på garderoben i kapphallen, där 
står det i vilken ordning kläderna ska kläs på. Vi lockar även barnen att knäppa sin egen dragkedja 
och dra över byxbenet även på stöveln/kängan. Denna självständighet får ni med fördel även träna 
på hemma, då kommer många utav er upptäcka vad era barn är duktiga på klä sig :) 

Vi vet att stundande vinter är påväg in och vinterplaggen ska strax börjas tas på och även här är 
overall ett fördelaktigt plagg för förskolebaren, inga kalla glipor eller snö innanför kläderna.  

Onsdagen den 21 December är läsårets sista dag och denna dag kommer vi bjuda in 
vårdnadshavare för en liten julmingel mellan kl 14.30- 16.30. Mer info om detta kommer närmare 
men boka gärna in detta datum i er kalender redan nu (lediga barn/ 15 timmars barn är självklart 
välkomna denna tid).  

 För kännedom så stänger förskolan vecka 52 en länk inför jullovet kommer inom kort.  

Trevligt veckoslut  
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 
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Tidigare veckobrev: 

• För Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga eftermiddagar. Denna 
sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer 
sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar:  9/11 och 
7/12. 
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Fri lek inne Utevistelse Utevistelse

 09.00
Upptakt efter 

helgen :) Vi går kl 
9.00

Temaarbete 
Inne

Utflyktsdag:  
 Vi går kl 9.00. 
Ryggsäck med 
sittunderlag, 

frukt och 
vattenflaska. 

Relationsövningar/
hållbarhet/
värdegrund

Utelek

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

Skapande/Innelek Utelek Skogsuppdrag Utelek Innelek

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.00 Utelek Utelek Vi går tillbaka 
till förskolan Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

Förskolan 
stänger

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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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