
Hej vårdnadshavare, 
Swish så var första veckan efter höstlovet förbi! I kalendern 
kan man utläsa att det är sex veckor kvar till julafton men ser 
man ut genom fönstret undrar man om det faktiskt är sant? 
Varmare novemberväder får man allt söka efter! Vi klagar 
inte, men frost och snö skulle vi inte tacka nej till — ack så 
stämningsfullt det vore! Och inte att förglömma, roligt!  

Denna vecka har präglats av gruppsamvaro och att hitta 
tillbaka till rutinerna efter en veckas lov. Vi har pratat om 
Madeleines frånvaro och barnen har ritat fina teckningar till 
henne, saknaden är stor minsann! Vi har även skapat 
”hemligheter” med tanke på stundande fars dag (dessa 
återfinns i ”Top Secret” kuvertet)…  

På rörelsestunden i tisdags byggde vi en redskapsbana där 
vi övade på de grovmotoriska färdigheterna (gå/springa/
hoppa/krypa/åla), något vi återkopplade till under utflykten i 
torsdags och gjorde även en bana vid vår utflyktsplats vid 
Kyrkoruinen. 

VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 46

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



• Inkommande vecka infaller ”Barnboksveckan”, något vi kommer tangera under alla dagar vecka 46 
genom att lyfta fram de böcker vi lånade på biblioteket innan höstlovet. Vi kommer även göra olika 
spårningar för att lära oss mer om olika kända barnbokskaraktärer, spännande!  

• Loven avlöser varandra (känns det som) och faktum är att med enbart sex veckor kvar till julafton 
behöver vi se över omsorgsbehov och eventuella personalsemestrar kring juletider. Därmed ber vi Er 
fylla i följande länk https://forms.gle/166okfnexyybA9w29 (oberoende omsorgsbehov eller ej). 
Senast den 18 november behöver vi få in Era svar, tack! 

• Under vecka 47 kommer Paula erbjuda tider för utvecklingssamtal till de familjer vars barn gick på 
Filifjonkorna redan under föregående verksamhetsår. Inför samtalet kommer Ni delges en folder 
med frågor vi önskar att Ni tar ställning till. Samtalen kan hållas fysiskt på förskolan eller genom 
videolänk, det bestämmer Ni (kom bara ihåg att meddela Paula hur Ni önskar göra)! 

• För Er kännedom kommer vi tillsammans med Hemulerna gå till Mariefreds kyrka onsdagen den 
30:e november. Vi ska vara på plats klockan 09:00 och behöver således starta från förskolan redan 
klockan 08:30. I kyrkan kommer vi få ta del av julkrubban som gestaltar Jesu födelse. När förskolan 
besöker kyrkan läggs tonvikten på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det 
förekommer alltså inga religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. 

• Eftersom frågan uppkommit vill vi gärna förklara för Er anledningen till varför vi i regel alltid 
besöker Kyrkoruinen under våra utflyktstorsdagar. Utflyktsplatsen är vald med omsorg där vi tagit 
promenadavstånd från förskolan samt variation i naturen i beaktande. Platsen är även lätt att 
överblicka samtidigt som den erbjuder möjlighet till avstickare i skogen bakom kyrkoruinen. Syftet 
med samma plats är att barnen lär känna den och blir trygga i den och när vi återkommer till 
samma plats under årets gång får vi iaktta hur naturen förändras. 

• Påminnelse: 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 vänliga hälsningar!  
// Paula, Sofia och Maja

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 46

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: 

Alfons 
Pippi

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
mailto:info@collagefoto.se
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