
Hej vårdnadshavare, 
Veckorna går i rasande tempo just nu, känns som det var 
alldeles nyss ett veckobrev skulle publiceras och nu är det 
redan dags för nästa! Denna vecka har vi återigen kunnat 
njuta av det fina vädret som hösten bjuder på: krispig luft 
och färggranna löv — finns det något bättre?  

Vår rörelsestund i tisdags blev rejält svettig trots att 
graderna gått ner närmare nollan vissa morgnar. Ett stort 
fokus under våra rörelsestunder är att utvidga barnens 
lekbank samt att de ska få känna rörelseglädje tillsammans! 
Vi värmer upp tillsammans, leker tillsammans och avslutar 
tillsammans. ”Klappa med händerna, stampa med fötterna, 
vicka på rumpan, hejdå gympan” är kanske en ramsa Ni fått 
höra där hemma :) 

Denna vecka har vi introducerat vattenfärger i ateljén. Alla 
har ännu inte målat så vi kommer fortsätta inkommande 
vecka. Inspiration inför stunden i ateljén var Filifjonkan (se 
bild ovan) och det var underbart att se hur alla barn tog sig 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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. 
Julmingel i Viken! 

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



an uppgiften med att måla en Filifjonka på pappret! När vi skapar/målar/pysslar 
fokuserar vi på processen där lärandet och lustfylldheten tar plats. Hur resultatet 
(den färdiga produkten) blir är inte väsentlig… På förskolan är alla konstnärer och 
konst ligger alltid i betraktarens ögon ;) 

• För Er kännedom kommer Madeleine vara borta 25.10-16.11. Under hennes frånvaro kommer Maja 
Helander kliva in som vikarie. Filifjonkorna har bjudit in Maja på besök onsdag 19.10 klockan 
09:00, så att såväl barnen som Maja får ett ansikte på varandra. 

• Vi ber Er klä barnen tillräckligt varmt så att de kan njuta fullt ut av våra utevistelser. Tidigare i 
veckan blev vi allt överrumplade av frosten som gjorde entré en natt — brrr! Under rådande 
väderlek rekommenderar vi: Fleece/tjocktröja, skalbyxor + skaljacka eller skaloverall (fodrat gallon 
fungerar också bra!), mössa, vantar och fodrade skor/stövlar ovanpå sköna innekläder. 

• Den 21:a december är det skolans sista läsårsdag (förskolan har öppet t.o.m. den 23.12) och då vill  
i Viken bjuda in Er vårdnadshavare till JULMINGEL i drop-in-format! Minglet pågår 14:30-16:30, 
perfekt för Er att mingla en stund i samband med hämtning den dagen :) Notera tid-punkten i 
almanackan och Ni som är lediga kanske kan komma en stund ändå! För information stänger 
förskolan vecka 52 och en länk gällande Ert omsorgsbehov under jullovet kommer inom kort.  

• Påminnelse: Det har kommit till vår kännedom att årets skolfoton blir klara i omgångar, några av 
Er har redan fått tillgång till dem men inte 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.  

• Påminnelse: 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!  

Vänligen,  
// 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: 

Hej/Hejdå 
Välkommen
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