
Hej vårdnadshavare, 
”Nej, se det snöar, nej, se det snöar, det var väl roligt hurra! 
Nu blir det vinter…” Lyckan var total när vi kunde inleda 
veckan med lek i pudervit snö och barnen var extremt ivriga 
på att testa pulkabacken på Apotekareängen uppe vid 
Campus. Redan på tisdag hade så gott som alla en hjälm på 
plats på förskolan (TACK!) och vi gick med bestämda steg 
mot backen och såg fram emot en härlig rörelsestund… Till 
vår stora besvikelse var föret inte riktigt ändamålsenligt och 
efter några tappra försök gav vi upp och lekte i snön istället 
= en ståtlig snögubbe fick vi minsann till! Nu håller vi 
tummarna för att snön som försvann lika snabbt som det 
kom behagar göra entre snart igen och att vi får erfara bra 
glid med våra åkmadrasser :)

För övrigt har vi välkomnat Madeleine tillbaka och glädjen 
var stor när hon dök upp i tisdags! Vi har även uppmärk-
sammat Barnkonventionens dag (vilket Ni kunnat ta del av 
på SchoolSoft), pysslat, läst böcker och besökt skogsdungen 
bakom Kyrkoruinen samt gått till Hjorthagen denna vecka. 
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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 



• Paula vill rikta ett stort TACK till Er som varit på utvecklingssamtal under veckans lopp, ack så 
trevligt och givande att mötas i dialog gällande Ert barns utveckling och lärande! Under vårterminen 
blir det aktuellt med samtal igen. 

• Vi vill även passa på att säga TACK för Ert engagemang i kapprumsbiblioteket! Vad roligt att se/höra 
att intresset är så stort! I biblioteket återfinns flertalet nya boktitlar och nya författare och vi hoppas 
att Ni med öppet sinne får många kvalitativa boksamtal tillsammans med Era barn. Har Ni tips på ny 
litteratur så är Ni varmt välkomna att delge oss! 

• I helgen är det första advent och vi har börjat smyga in jul på förskolan genom såväl pyssel och 
sång. Med hjälp av barnen ska vi göra julfint i Filifjonkornas samlingsrum och denna vecka har vi 
skapat färggranna julkulor. Därför har barnen nu fått ta hem sina ”kastanje-larver” och nypon-
girlanger (vilka vi lagt i kapphallen). Tillsammans ska vi hitta det stämningsfulla och förväntansfulla 
med juletiden och inkommande onsdag 30/11 promenerar vi till kyrkan för att ta del av Julkrubban. 
Vi går kl 08:30 och önskar, om möjligt, att barnet har overall denna förmiddag, då detta plagg är 
lättare att ta av och på i samband med detta äventyr.  

• Den 13:e december uppmärksammar vi Lucia på förskolan! Detta kommer göras inom modulen så 
att Filifjonkorna uppträder för Hemulerna och vice versa. Barnen får gärna vara ”juligt” klädda 
denna dag (lucia, tärna, stjärngosse, tomtenisse, pepparkaksgubbe…) men inget tvång. Vi 
dokumenterar genom bild och förhoppningsvis film så att Ni vårdnadshavare får ta del av Lucia-
firandet genom SchoolSoft. 

• Vi anpassar oss efter barngrupp och väderlek! Under veckan som gått har vi prövat på att stanna 
inomhus för sagostund och innelek efter avslutat mellanmål. Dels för att barnens utekläder behöver 
få tid på sig att torka upp efter förmiddagens utelek och dels för att minimera antalet övergångar 
mellan våra dagliga aktiviteter. Vi har lyssnat in barnen som önskat mera högläsning och lek 
tillsammans med Hemulerna och vi kommer därmed införa en NY RUTIN i vår modul, nämligen 
att i regel vara inomhus efter mellanmålet. Att vara ute kommer vi dock fortsätta med, i ur och 
skur = varannan dag fram till lunch och de dagarna vi inte är det är vi ute på morgonen efter 
frukost fram till ca 08:45 samt mellan dagens vilostund och mellanmålet. Vi testar och ser :) 

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

 Trevlig 1:a advent hälsar 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: 

December 
Första advent
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