
Hej vårdnadshavare, 
En vecka kvar till julafton och redan idag har vi önskat några 
kompisar trevligt jullov! De flesta Filifjonkor är dock på plats till 
och med onsdag 21.12 och för Er kännedom kommer Paula och 
Madeleine jobba hela nästa vecka (v. 51) och Sofia gör dem 
sällskap till och med torsdagen. Detta veckobrev är det allra sista 
för terminen och nästa veckobrev kommer publiceras måndag 
den 9:e januari 2023. Det kommer innehålla information om 
”första riktiga veckan” (v. 2) efter jullovet. Ni som föranmält 
omsorgsbehov för torsdag-fredag nästa vecka samt för vecka 1 
får hålla Er uppdaterade på SchoolSoft gällande vad som händer 
på förskolan under jullovet.  

Nog om framtiden, för vi har faktiskt fem fina förskoledagar 
bakom oss! Inledningsvis kretsade mycket kring Lucia som ägde 
rum i tisdags och det var ljuvligt att se Era barn så ivriga i sina 
utstyrslar :) Hoppas Ni tagit del av verksamhetsloggarna vi 
publicerat i anslutning till lucia-firandet. Vi har även tagit tillfälle i 
akt och besökt pulkabacken, eftersom det äntligen kommit mera 
snö (vilket magiskt vinterväder vi fått). Och nu har vi fått erfara 
bra glid i backen och barnen har skrattat så de nästan kiknat när 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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! 

2.1.2023 = Förskolan 
öppnar i enlighet med 
föranmält omsorgsbehov 

6.1.2023 = Trettonde-
dag jul, förskolan är 
STÄNGD!)  

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar och allt kör igång 
som vanligt 

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



de åkt ner på våra åkmadrasser! Vi har även julpysslat och julpyntat klart i Filifjonkornas 
samlingsrum och i anslutning till att Era barn går på jullov får de ta hem sin julkula som 
hänger i taket och sin popcorn-tomte som pryder väggen. Känner vi Era barn rätt så 
kommer de troligtvis påminna Er om det ;)  

Med julen på intågande vill vi även ta tillfälle i akt och tacka för gott samarbete denna 
hösttermin! Det har varit en ynnest att lära känna Er alla och få rå om Era guldklimpar om 
dagarna :) Vi ser nu fram emot lite julledighet, men minst lika mycket ser vi fram emot 
vårterminen, och ta vid där vi nu pausar dagarna tillsammans med Filifjonkorna. Och med 
det sagt önskar vi Er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 

• Välkommen på julmingel! Den 21:a december är det skolans sista läsårsdag och då vill vi i Viken 
bjuda in Er vårdnadshavare till oss på förskolan. 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! 

• Här nedan listar vi sådant vi önskar Ni gör i samband med att Ni går på julledighet: 
- ta hem barnets julpyssel (julkula och popcorn-tomte) 
- ta hem barnets vilopåse (dags för tvätt!) >> returnera i januari 
- ta hem barnets extra kläder/skor/ stövlar >> uppdatera vid behov och returnera i januari 
- ta en titt i såväl korgen med kvarglömda kläder som torkskåpet 

• Påminnelse 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. 

• Torsdag-fredag vecka 51 och måndag-torsdag vecka 1: Hela Gripsholms förskola kommer vara 
tillsammans nere i Viken och Campus (där barnen födda 2017 går) kommer således vara stängt. 
Frukosten äts som vanligt i förskolans matsal, medan lunch och mellanmål serveras i skolans matsal 
(i Södra Flygeln). 

Varma julhälsningar, 
Paula, Sofia och Madeleine

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51

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: 

God Jul
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