
Hej vårdnadshavare, 
Sista veckan innan höstlovet närmar sig med stormsteg och 
vi håller tummarna för en friskare vecka jämfört med den 
som vi nu lägger bakom oss. Under veckan har magsjuka, 
springmask, ögoninflammation samt förkylning med feber 
härjat bland Filifjonkorna… Tack vare Er observanta föräldrar 
och Era återkopplingar till förskolan har vi dock lyckats hålla 
ner antalet insjuknade och hoppas nu att sjukdomarna är ett 
minne blott efter stundande helg. Vid frågor gällande för-
hållningsregler kring sjukdomarna hänvisar vi till 1177, läs 
mer om ”Vanliga besvär och sjukdomar hos barn” HÄR. 

När barnen blir sjuka leder det även ofta till att någon i 
personalen insjuknar. Denna gång var det Paula som strök 
med och Maja Helander som bara skulle komma på besök 
en förmiddag fick istället rycka in som vikarie redan denna 
vecka. Men vad är bättre än det?! Nu är hon varm i kläderna 
inför nästa vecka när hon från och med tisdagen 25/10 (och 
till och med 16/11) hoppar in istället för Madeleine. Vi hälsar 
Maja varmt välkommen till Filifjonkorna! 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 43

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

24.10 = FN-dagen 

27.10 = Besök till 
Mariefreds Bibliotek = 
utflykten med matsäck 
utgår denna dag! 

27.10 = Nalledagen 

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

https://www.1177.se/Sormland/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/


• Som vi genom tidigare veckobrev nämnt kommer vi besöka Mariefreds stadsbibliotek torsdagen 
den 27:e oktober. Bibliotekarie Amanda Greek kommer ta emot oss redan klockan 09:00, vilket 
innebär att vi behöver vara startklara klockan 08:30 på förskolan. Önskar Ni lämna Ert barn utanför 
biblioteket denna morgon går det givetvis bra (meddela oss isåfall!) MEN vi undanber lämningar 
längs med vägen då det lätt skapar oro i barngruppen. På biblioteket kommer vi få ta del av en 
sagostund samt låna en bok/barn till förskolan. 

• …och på tal om böcker kommer här en läs-hälsning från rektor Annika: Gripsholms förskola 
kommer i november att öppna upp två kapprumsbibliotek. Hoppas böckerna ska väcka läslusten hos 
Era barn och inspirera Er att tillsammans med Ert barn läsa högt hemma. Med denna satsning kan vi 
erbjuda en motvikt till dagens digitala samhälle. Mer information och praktiska detaljer kommer när 
våra kapprumsbibliotek är redo att betjäna Er. Tack för alla bokdonationer som förskolan har fått! 
Tips: Ta gärna två minuter och titta på följande klipp ”Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?” 

• Här följer tre önskemål gällande kläder: 
1. Klä Era barn i lager på lager-principen (osäker? HÄR finns rekommendationer) 
2. Uppdatera lådan med extra kläder (i den genomskinliga lådan bör det åtminstone finnas: 2 

tröjor, 2 par trosor/kalsonger, 2 par strumpor, 2 par byxor, 1 tjocktröja/kofta) 
3. Kontrollera så att Ert barns kläder ej hamnat i korgen med ”Kvarglömda kläder” eller 

hänger i torkskåpet (saknar Ni något? Uppmärksamma oss om det så kan vi göra en 
efterlysning) 

• En kramgo nalle är många barns bästa vän då den ger trygghet och värme och samma dag som vi 
besöker Mariefreds stadsbiblioteket infaller internationella nalledagen. Med anledning av detta ser 
vi gärna att barnen har med sig en egen nalle till förskolan, så kommer vi uppmärksamma dagen 
med sång och lek tillsammans med våra nallar. 

• För att undvika frågor vill vi meddela att vi i Viken ej kommer uppmärksamma Halloween med 
någon maskerad. Det gör dock barnen årligen på Campus… Väntar man på något gott, väntar man 
aldrig för länge och tids nog är även Era barn de äldsta barnen på förskolan ;) 

• Med en vecka kvar till höstlovet vill vi uppmana Er alla att ta hem vilosakerna för tvätt. Vi har 
noterat att många av Er har för vana att ta hem dessa med jämna mellanrum men de som ej ännu 
haft hem vilosakerna denna höst så inser förhoppningsvis att det är hög tid för tvätt! 

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: 

Vi repeterar alla 
TAKK-tecken som 
vi hittills lärt oss 

denna höst!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X1nzc9P5MSA
https://utebarn.se/klader/vad-ar-lager-pa-lagerprincipen/
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