
Hej vårdnadshavare, 
Höstlovet står för dörren och vi önskar några kompisar och 
pedagoger en skön ledighet! Majoriteten av Filifjonkorna 
kommer trots allt att vara på plats, så på förskolan kommer vi 
minsann ha roliga dagar ändå! Veckoschemat pausas dock 
under lovet och schemat som publiceras i samband med 
detta veckobrev gäller därmed för vecka 45. Under 
höstlovsveckan kommer vi istället ”fånga dagarna” och ta 
barnens önskemål och rådande väderlek i större 
beaktande :) Nästa vecka utgår även självaste veckobrevet 
och ett nytt veckobrev publiceras fredagen 11:e november. 

Vi säger ofta att  ”tiden går fort när man har roligt” och de 
senaste fem dagarna är absolut inga undantag! 
Uppmärksammande av FN-dagen, besök på Mariefreds 
stadsbibliotek och firande av Internationella Nalledagen är 
några programpunkter som gjort att tiden bokstavligen 
flugit iväg! Liksom stadsduvorna som majestätiskt i flock 
flög över våra huvuden under promenaden till biblioteket i 
torsdags. 

VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44-45

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 45 = Barnboksveckan 

21.11 = Vi 
uppmärksammar 
Barnkonventionens dag 

6.12 = Vi uppmärksammar 
Finlands självständighets-
dag 

21.12 = Terminen slutar. 
Drop-in-julmingel i Viken 
klockan 14:30-16:30 

v. 52 = ”Mellandagarna”, 
förskolan är STÄNGD! 

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



• På tal om höstlovet: För Er som anmält behov av omsorg kan vi meddela att förskolan hålls öppen 
precis som vanligt och att alla dagens måltider serveras som normalt i förskolans matsal i Viken-
huset. Eftersom några pedagoger är på semester under lovet samarbetar vi extra mycket inom 
modulen. Paula jobbar enbart under måndagen medan Sofia är på plats tisdag—fredag. Madeleines 
vikarie Maja jobbar under samtliga höstlovsdagar. Vid kontakt med förskolan hänvisar vi till 
avdelningstelefonen eller kommentar i hämtning/lämning-kalendern på SchoolSoft. På så sätt når 
informationen de pedagoger som är på plats (jämfört med meddelanden på SchoolSoft som endast 
når de som Ni väljer som mottagare). 

• Ska man hålla hårt i traditionerna infaller ”riktiga” Halloween inkommande måndag 31:a oktober. 
Under måndagen kommer vi således erbjuda barnen som är på plats Halloween-relaterade pyssel 
MEN som vi nämnt tidigare INGEN maskerad med utklädnad i Viken-huset. Vi vill inte skrämma 
ihjäl våra yngsta barn (som ännu inte är fyllda 3 år) på Gripsholms förskola. 

• Slottsförvaltningen låter hälsa att Slottsparkeringen är stängd för underhållsarbete under tisdagen 
1:a november. Under tiden som parkeringen är avspärrad behöver Ni vårdnadshavare parkera på 
annat håll. Vi rekommenderar cykel eller promenad till förskolan denna dag ;) 

• Följande händelse rör i första hand skolelever MEN vi vill ändå framhålla att Gripsholmsskolan 
kommer arrangera en klädutställning med kvarglömda kläder den 28/10 samt den 31/10. Detta 
som ett led i att försöka undvika stora mängder kläder utan ägare vid läsårets slut. Eftersom vi 
delvis utnyttjar samma skolgård kan det vara värt att ta sig en titt om det är så att Ni saknar något. 
Klädutställningen äger rum i skolans gymnastiksal i ”Norra flygeln”. 

• Om Ni fortfarande inte kunnat ta del av Era barns skolfoton ber vi Er kontakt företaget Collage Foto. 
Det kan Ni göra per mail info@collagefoto.se eller genom att ringa 019-611 10 30.  

Med önskan om en härlig helg  
och för Ni som firar: Happy Halloween!  

// Paula, Sofia och Maja 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 44-45

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)

mailto:info@collagefoto.se
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