
Välkommen till förskolan! 
 
När andra ljuset brinner är snart lucia här hon bjuder oss på kaffe och bud 
om julen bär  

Lucia kommer vi fira inom modulen på förmiddagen så denna förmiddag 
startar vi inne avdelningen. Barnen får till denna dag om dem vill vara något 
inom luciatemat. Ni vårdnadshavare kommer att få ta del av vårt 
uppträdande via schoolsoft.  

Då vi är inne på festligheter så tänkte vi passa på att ställa en ytterligare 
fråga? Ni som anmält ledighet den 21 December, kommer ni på julminglet 
mellan 14.30-16.30? (Vi behöver veta eftersom vi beräknar glögg och 
pepparkakor utifrån barnantalet denna dag) kommer ni maila då 
ingela.spangberg@gripsholmsskolan.se  

Vi riktar även ett stort tack till er vårdnadshavare som hjälpt oss personal på 
Gripsholmsskolan/förskolan som gjort det möjligt för att oss kunna genomföra 
den årliga personalfesten, Tack! 

Denna veckan har Kråkan varit hemma hos Agnes och vi väntar med 
spänning på bild och att få höra vilka sagor och äventyr han varit på denna 
vecka.  

Vi har varit på b besök i kyrkan denna veckas onsdag, vilken stor byggnad vi 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

mailto:ingela.spangberg@gripsholmsskolan.se


fick ta del av, några hade varit där tidigare och några inte så det var för många barn nya intryck. Besöket 
finns dokumenterat på schoolsoft.  

Även den här veckan har vi öppnat första luckan i kalendern, så spännande. I år har vi valt att göra 
bekantskap med Alfons Åberg och hans snällkalender. Varje lucka har ett budskap som man inspireras av. 
Dom flesta barn har en relation till Alfons och detta gör kalendern extra spännande att kunna stå upp för 
fördomar, lika/olika och grupptryck samt att alltid finnas där för varandra, det är viktiga saker att kämpa 
för.  

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 lånade bok så fler får chans att ta del av ny 
spännande sagoläsning.  

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.  

Trevligt veckoslut  
önskar Ingela Anna-Karin och Nellie 

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.  
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”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!” 

3

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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