
Hej vårdnadshavare, 
Efter fler relativt friska veckor vad gäller Filifjonkorna så sköljde 
en förkylningsvåg över oss denna vecka, vilken drabbade såväl 
barn som pedagoger. Trist! Madeleine har dock stått stadigt i 
skutan och fått förstärkning av bland annat Maja som vi bra 
känner till :) Men när personalfördelningen ändras behöver vi 
även anpassa dagarna för att garantera barnens säkerhet. 
Därmed valde vi att gå till Gripsholms slott under torsdagens 
utflykt, istället för sedvanliga Kyrkoruinen, för att ej behöva korsa 
trafikerade vägar tillsammans med barnen. För det ska Ni veta, 
Era barns trygghet är ALLTID i främsta rum för oss på förskolan. 

Trots bortfall kan vi lägga en fantastisk vecka bakom oss! Vi har 
ivrigt tränat på vår lucia-repertoar — vilka glada sångare vi har 
bland Filifjonkorna! I onsdags besökte vi Mariefreds kyrka 
tillsammans med kompisarna i Hemulerna. I kyrkan fick barnen 
bekanta sig så som barn gör bäst — gå runt, titta, känna och ställa 
frågor! Vi blev oerhört varmt emottagna och imponerade av 
såväl kyrkobyggnaden som självaste ”Julkrubban”.  

Vi har även fått stifta bekantskap med en liten Nisse vid namn 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

6.12 = Vi uppmärksammar 
Finlands självständighets-
dag 

13.12 = Vi firar Lucia inom 
modulen och barnen får 
vara ”juligt” klädda 

21.12 = Terminen slutar. Vi 
bjuder på drop-in-
julmingel i Viken mellan 
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



Vrese. Han flyttade in till Filifjonkorna natten till första december och har en magisk dörr 
som han tar sig in och ut igenom. I samband med hans inflytt lämnade han en julkalender 
och en julbok efter sig, som han önskar att Filifjonkorna tar del av under december. I 
boken kommer vi få lära känna en ilsken och ensam Vrese som med hjälp av djuren i 
skogen lär sig om snällhet, ödmjukhet och vilka positiva effekter delaktighet för med sig. 
Vill Ni veta och se mera ber vi Er ta en närmare titt på Verksamhetsloggen på SchoolSoft :) 

• Den 21:a december är det skolans sista läsårsdag (förskolan har öppet i enlighet med anmält 
omsorgsbehov t.o.m. den 23.12) och då vill i Viken bjuda in Er vårdnadshavare till JULMINGEL i 
drop-in-format! Minglet pågår 14:30-16:30, perfekt för Er att mingla en stund i samband med 
hämtning den dagen :) I förskolans matsal kommer det bjudas på fika och i våra lärmiljöer får Ni 
strosa runt bäst Ni vill denna eftermiddag. Är man ledig är man självfallet välkommen en stund 
ändå! Vänligen, fyll i (oberoende om Ni kommer eller ej på minglet) följande länk senast 
fredag 9:e december: https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA så att vi kan beräkna fika och 
ta eventuella matallergier i beaktande — tack! 

• Påminnelse: 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. 

• Påminnelse: Vi anpassar oss efter barngrupp och väderlek! Under de två senaste veckorna 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 :) 

Trevlig 2: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: 

Vi ska försöka 
lära oss teckna 

sången 
Pepparkaks-

gubbarna

https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA
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