
Välkommen första advent! 
 
En liten blöt snöig backe hann vi åka på i tisdags, så när snön åter 
kommer var beredda att ta med hjälm ifall ert barn vill åka (har barnet 
ingen hjälm så tillåter vi inte någon madrass/pulkaåkning).  

Som ni upptäckt så har vi i modulen valt att stanna inne och detta mest 
pga att kläderna hinner inte torka upp mellan aktiviteterna. Så 
önskvärt är att ni tar för vana att se över ert barns låda med 
extrakläder, hjälper ert barn att plocka iordning vid hyllplatsen och 
känna så inga blöta kläder finns (häng då upp dessa för tork, töm 
torkskåpet vid dagens slut. Ang vantar:  så måste barnet ha vantar som 
tål vatten, varma vantar och gärna flera par så händerna inte behöver 
bli kalla. En sista påminnelse : se till att det finns fothällor på barnets 
ytterplagg så byxbenet inte åker upp och vätan inte tränger ner på 
foten. Fråga gärna oss om det är något ni funderar över ;) 

Dom dagar då ni hämtar ert barn inne ber vi er att hjälpa ert barn med 
städningen av ert barns lek så att det inte lämnas och till en kompis så 
hen inte behöver sortera upp. Ta för vana att kika in i vikenhuset när ni 
anländer till förskolan för att se vart vi befinner oss. Ta kontakt med oss 
om det är något ni funderar över kring denna rutin.  
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 48 

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

Personalens julfest 2 
December, förskolan 

stänger 15.30 

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



Nog om detta praktiska men ack så viktigt :) 

Denna veckan har vi fått återberättat för oss vad Kråkan gjort hemma hos både Nils och hos Erik, 
så spännande att få lyssna på alla äventyr.  

Idag har vi sagt på återseende till Erik, vi önskar dej stort lycka till och glöm inte sända oss lite 
bilder ;)  

I helgen är det första advent och julpysslet samt julsånger är i full gång här på förskolan så 
stämningsfullt. Inkommande onsdag 30/11 så promenerar vi till kyrkan för att ta del av en saga om 
julkrubban. Vi går kl 8.30 och önskar (om det är möjligt) att barnet har en overall till denna 
förmiddag då detta plagg är lättare att ta och på i samband med detta äventyr.  

Vi vill även passa på att säga stort tack för ert engagemang i kapprumsbiblioteket. I biblioteket är 
det många nya boktitlar och nya författare för en del utav er familjer. Med öppet sinne och läslust så 
kommer dessa böcker ge er många nya boksamtal  tillsammans med ert barn. Har ni tips på ny 
litteratur så är ni varmt välkomna att delge oss. Glöm inte att lämna tillbaka er lån hade bok så fler 
får chans att ta del av ny spännande sagoläsning.  

 

Trevligt veckoslut  
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 48

Från rektor Annika och Gripsholmsskolan: 

Vi personal är inbjudna till en julfest på annan ort, Så den 2 December stänger  
förskola, fritids och skolan denna dag klockan 15.30.  

Onsdagen den 21 December är läsårets sista dag och baren bjuder in 
vårdnadshavare för ett litet julmingel mellan kl 14.30- 16.30.(lediga barn/ 15 
timmars barn är självklart välkomna denna tid).  



Från tidigare veckobrev: 

På Apotekarängen bakom Campus har vi en superfin pulka/madrass/stjärtlapps backe och denna 
hoppas vi kunna utnyttja, bara snön kommer. Men inför den eventuella vintern så behöver alla som 
vill åka i denna backe en hjälm på huvudet. Hjälmen ska med fördel vara med grönt spänne men 
annars en säker hjälm som skyddar huvudet vid pulkaåkning. Så lägg gärna en namnmärkt hjälm i 
barnets låda så fort snön faller ;) så vi kan åka på dagarna.  

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.  

”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. Kring halsen för att skydda barnet mot kyliga vindar 
och drag är en buff väldigt skön (inga halsdukar på strypningsrisken) och på lilla huvudet en skön 
mössa. 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!” 
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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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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