
Välkommen till förskolan! 
 
När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr och mamma bakar kakor och har 
ett fasligt styr  

Lucia uppmärksammar vi Hemuler och  Filijonkor ca kl 9.15 på morgonen så 
barnen får med fördel vara klädda i Lucia temat om dom, kom då gärna 
klädda direkt på morgonen. Efter vår luciasamling så går vi ut en liten stund 
innan lunch. Så därmed börjar vi inne denna luciamorgon och går ut efter 
luciasamlingen.  

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  

Nu till den gångna veckan: 

Vi har tyvärr vår Anna-Karin sjukskriven fram till julledigheten och vi tittar 
på en lösning fram tills dess. Sedan har vi haft en del baciller som snurrat runt 
bland barn och personal den gångna veckan och baren har då fått lära känna 
Linus Plate som gjort en vecka inne hos Hemulerna/Filijonkor då även Nellie 
drabbats av bacillen.  Linus har tillsammans med Ingela har bland annat 
varit i Hjorthagen och där vi lärt oss att man behöver röra på sig för att hålla 
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värmen i kroppen, står man stilla börjar man lättare frysa. Så denna rörelsestund lekte vi många 
rörelselekar och barnen blev rejält varma. Vi har även gjort experiment med såpbubblor som ni kunnat ta 
del av på schoolsoft. Detta experimenterande fortsatte hemma på förskolan, jätteroligt med alla nyfikna 
Hemuler.  

Vi har tränat finmotoriken genom att trä pärlor och följa mönster, vi har klippt efter mönster (lite klurigt, 
men kul), vi har målat färdigt våra snöflingor och många Hemuler har verkligen kommit igång med sitt 
estetiska intresse, jätteroligt.  

I samlingarna har vi tränat sång inför Lucia, vi har öppnat luckor i snällkalendern och vilka fantastiska 
samtal vi har haft om dom olika budskapen varje dag. Ni ska verkligen vara stolta över era guldklimpar till 
barn och vi säger stort tack för att vi får låna dem om dagarna.   

På våra högläsningsstunder denna veckan har vi träffat bekantskap med Pi och Mia material som åker 
isracer - kul med ny litteratur! 

Ang isracer så hoppas vi verkligen att snön nu är på gång och vi på förskolan tar varje tillfälle vi kan i att 
åka pulka/madrass här på förskolan, så glöm inte lägga en namnmärkt hjälm på barnets hylla om ni vill att 
ert barn ska få åka.  

Idag fredag kommer vi få besök av vår nya kompis Elias med familj - varmt välkommen till oss!  

Här kommer en hälsning ifrån rektor Annika: 

”Kapprumsbibliotek 

Fint att se att böckerna i kapprumsbiblioteket har varit flitigt utlånade. I januari kommer biblioteket att fyllas på med nya 
titlar. Vi önskar att alla böcker returneras tillbaka till kapprumsbiblioteket senast den 16 december tack.” 

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 
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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.  

”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!” 
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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 (Eftis: efter kl. 17:00)
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