
Hej vårdnadshavare, 
Vi kan med glädje meddela att förkylningsvågen som sköljde 
över oss förra veckan har avtagit och i skrivandets stund har vi 
varken barn eller personal frånvarande pga förkylningssymptom 
— hurra för det! Vi hurrar också för den lilla mängden snö som 
fallit under natten och hoppas innerligt på mera snö i helgen, 
vilket förhoppningsvis möjliggör åk i vår pulkabacke uppe vid 
Campus. Ni kan med fördel låta en namnmärkt hjälm ligga kvar 
på förskolan, så att vi kan springa till backen direkt vädret tillåter!  

På tal om snö och vinterväder har det blivit rejält kallt och vissa 
morgnar har en bitande kyla omfamnat oss. Viktigt nu att klä 
barnen i lager-på-lager (gärna underställ närmast kroppen) och 
att utöver overall (alternativt täckbyxor & täckjacka) även komma 
ihåg varm mössa, varma vantar och vinterskor/-stövlar. En 
halskrage/buff är också alltid att föredra, skönt att kunna dra upp 
över såväl haka som mun ;) Att kunna vara utomhus oberoende 
av väder och vind och ändå hållas varm och torr ger stor glädje 
och något vi verkligen vill ge Era barn!  

Annat då denna vecka? Julkalendern och boken ”Jul i stora 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

21.12 = Terminen slutar. Vi 
bjuder på drop-in-
julmingel i Viken mellan 
klockan 14:30-16:30 

v. 52 = ”Mellandagarna”, 
förskolan är STÄNGD! 

God Jul & Gott 
Nytt År 2023! 

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



skogen” har fått mycket fokus, som sig bör såhär i väntan på jul :) Barnen är ivriga på att 
öppna vår ”Snällkalender” och det blir många fina diskussioner när vi funderar på hur vi 
ska utföra dessa olika handlingar av snällhet. I dagens lycka gömde sig en kram, men får 
man krama vem som helst, hur som helst? ”Nej, man behöver fråga mottagaren först, för 
alla vill inte kramas. Det kallas för att respektera varandra.” För övrigt har vi uppmärk-
sammat Finlands självständighetsdag, sjungit på våra lucia-sånger samt fortsatt att 
julpyssla, en tomte med popcorn-skägg — hur låter det? Och så har vi njutit av det 
fantastiska vintervädret, bland annat genom utflykten till Kyrkoruinen i torsdags samt 
genom en promenad genom stan med målsättningen att returnera våra biblioteksböcker i 
fredags. Vi bor i en idyll, vilket vi gärna riktar barnens uppmärksamhet mot. Förstår Ni att 
uppskatta våra vackra omgivningar? 

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: 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. 

• 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. VI BÖRJAR DAGEN INOMHUS DENNA MORGON, SÅ BARNEN KAN 
MED FÖRDEL VARA KLÄDDA FÖR LUSSANDE REDAN VID LÄMNINGEN — tack! 

• Påminnelse: 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! KOM IHÅG ATT FYLLA I LÄNKEN (oberoende om Ni kommer på 
minglet eller ej): https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA så att vi kan beräkna fika och ta 
eventuella matallergier i beaktande — tack! (OBS! Deadline framflyttad till 14/12) 

Trevlig 3: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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