
Hej vårdnadshavare, 
Välkommen oktober och tack för ännu en härlig vecka 
tillsammans med Era juveler :)  Vi upplever idag att 
Filifjonkorna är en extremt trygg grupp, de har knutit an till 
såväl oss vuxna som många kompisar i gruppen och har 
stenkoll på våra rutiner. Denna trygghet ger oss nu 
möjlighet till lite mer spontanitet, vilket vi bland annat testat 
på genom att låta barnen leka ute på stora skolgården en 
eftermiddag = mycket uppskattat! 

I det stora hela har veckan gått som planerat: vi har fortsatt 
skapandet med kastanjer och nypon, haft en svettig rörelse-
stund på övre förskolegården, varit iväg på torsdagsutflykt 
till Kyrkoruinen samt gjort ett återbesök till Hjorthagen 
under fredagen. Det som vi inte hade räknat med under 
denna vecka var att brandlarmet skulle gå under tisdagen! 
Men ingen skada skedd, för som Ni säkert redan läst på 
SchoolSoft var det en oanmäld utrymningsövning för att 
säkerställa att alla har allt på klart om det skulle bli ”skarpt 
läge” någon gång i framtiden. 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 41

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



• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Gripsholms förskola kommer i januari 2023 öppna upp en 
avdelning för 12 stycken 1–2-åringar. Kansliet kommer snart att börja erbjuda platser så Ni som har 
småsyskon som står i kö och ännu inte har anmält om syskonförtur gör det snarast till kansliet, tack! 

• Det har kommit till vår kännedom att årets skolfoton blir klara i omgångar, några av Er har redan 
fått tillgång till dem men långt ifrån alla. Vi ber Er ha lite tålamod... Den som väntar på något gott, 
väntar aldrig för länge! Vid eventuella frågor kontakta Collage Foto på info@collagefoto.se eller 
019-611 10 30.  

• Torsdagen innan höstlovet, närmare bestämt 27:e oktober, är det dags för Filifjonkorna att besöka 
Mariefreds stadsbibliotek. Bibliotekarie Amanda Greek kommer ta emot oss redan klockan 09:00, 
vilket innebär att vi behöver vara startklara klockan 08:30 på förskolan. På biblioteket kommer vi få 
ta del av en sagostund samt låna en bok/barn till förskolan. Med anledning av detta utgår utflykten 
med tillhörande matsäck denna torsdag!  

• 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 

Med vänliga hälsningar,  
// Paula, Sofia och Madeleine 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 41

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: 

Smör 
Ost

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