
Hej vårdnadshavare, 
Vecka 46 och därmed även Internationella Barnboksveckan 
lider mot sitt slut. Vi har avslutat på topp med en högt 
uppskattad lekstund i Lottenlund under förmiddagen samt 
fredagsdisco och invigning av vårt kapprumsbibliotek under 
eftermiddagen :) Barnboksveckan har präglats av böcker, 
högläsning, skapande av egna bokmärken, tipspromenad 
om Pippi Långstrump samt diskussion kring vad en 
författare samt vad en illustratör är. Svåra ord som kanske 
inte befästs men något att plocka fram ur minnet i framtiden. 

Under veckan har vi även fortsatt med rörelseglädje och 
övat våra grovmotoriska färdigheter genom olika 
redskapsbanor (som Ni kunnat läsa om och sett foton av på 
SchoolSoft). Förresten, tusen tack för all Er feedback på 
verksamhetsloggarna, vi uppskattar verkligen 
återkopplingen! Dessutom blir det en bekräftelse på att Ni 
tar del av dem, vilket gör oss än mer motiverade att dela 
med oss av våra dagar :) 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 47

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

30.11 = Vi besöker 
Mariefreds kyrka, start 
08:30 från förskolan 

6.12 = Vi uppmärksammar 
Finlands självständighets-
dag 

2.12 = Förskolan stänger 
klockan 15:30 pga 
personalens julfest 

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 



• I veckan hade vi också äran att få ha med oss en förälder under en förskoledag, tack Ann-Sofie för 
Ditt deltagande! Jag misstänker att dagen blev ett minne för livet för såväl mor som dotter!  

• Idag, fredag den 18:e november, är det SISTA dagen att fylla i länken för behov av omsorg kring jul 
och nyår. Om Ni mot förmodan ännu inte gjort det, ber vi Er att SNARAST fylla i följande länk: 
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29 (oberoende omsorgsbehov eller ej) — tack! 

• Från och med nästa vecka kommer vi börja förbereda inför jul (fem veckor kvar till julafton påstår 
kalendern). Det innebär pyssel och julsånger i överflöd ;) Vi påminner om julminglet onsdagen den 
21:a december som Ni är hjärtligt välkomna på i samband med hämtningen av Ert barn. Då bjuds 
det på drop-in-fika mellan 14:30-16:30. 

• Nästa veckas tisdag hälsar vi Madeleine välkommen tillbaka till Filifjonkorna! Samtidigt som det är 
med en tår i ögat vi säger hejdå till Maja som vikarierat henne… Vi håller tummarna för att vi 
kommer se mer av henne i framtiden — nu är hon ju en av oss :)  

• Som Ni redan kunnat läsa om på SchoolSoft kommer förskolan stänga tidigare fredagen den 2:a 
december. Närmare bestämt klockan 15:30! Detta med anledning av personalens julfest. 

• Påminnelse: 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)! 

• Påminnelse: 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. 

Med vänliga hälsningar,  
// Paula, Sofia och Maja
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 47

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: 

Vinter 
Snö

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
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