
Hej vårdnadshavare, 
Nytt år, nya möjligheter och vi önskar Er alla hjärtligt välkomna 
tillbaka till förskolan! Under denna första ”riktiga” veckan efter 
jullovet fokuserar vi på att hitta tillbaka till våra dagsrutiner samt 
tryggheten och trivseln i varandras sällskap. Veckoschemat 
kommer rulla på från och med idag, vilket bland annat innebär 
den sedvanliga utflykten på torsdag! Vårens veckoschema är i 
det stora hela samma som under höstterminen, bortsett från att 
programmet för måndag och fredag ”bytt plats”. Det innebär i 
praktiken att vi kommer vara utomhus fram till lunch på 
måndagar och därmed inomhus efter vilostunden på måndagar, 
och vice versa på fredagar :) 

• Innan återgång till förskolan efter jullov önskar vi att Ert barns 
vistelsetider är uppdaterade på SchoolSoft. Kom även ihåg att 
uppdatera barnets låda med extra kläder samt returnera barnets 
vilopåse — TACK för Ert samarbete! 

• I kapphallen har det skett några förändringar: Delvis har nu samtliga 
barn i vår modul sin plats inne i självaste kapphallen och kapprums-
biblioteket har således flyttat ut i ”korridoren”. Vi har även tillverkat 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

2.1.2023 = Förskolan slår 
upp sina dörrar igen! 

6.1.2023 = Trettonde-
dag jul (förskolan + skola 
+ fritids är STÄNGT!) 

9.1.2023 = Vårterminen 
börjar 

13.1.2023 = ”Tjugondag 
Knut, dansas julen ut!” 

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



”Jag behöver”-lappar som vi kan lägga på Era barns lådor om vi konstaterar att något saknas. När Ni 
sedan tagit med det som saknas önskar vi att Ni lägger tillbaka lappen i behållaren på väggen (som 
återfinns precis vid ingången till kapphallen, se foto här ovan). 

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Kapprumsbiblioteket kommer vara öppet för utlåning av 
böcker från och med 16:e januari! Tills dess kommer biblioteket uppdateras med nya läsvärda och 
spännande boktitlar :) Observera att böckerna är förskolans egendom och enbart kan returneras till 
förskolan, och inte till Mariefreds bibliotek som det kommit till vår kännedom att några böcker blivit 
återlämnade till ;) 

Nedan följer nu några påminnelser från höstterminens veckobrev: 

• Om Ert barn blir hemma pga sjukdom eller spontant ledig, meddela oss senast kl 08:00 samma 
morgon (genom att skicka sms eller kommentera på SchoolSoft). Ange ALLTID frånvaroorsak, 
eftersom vi har barn/vårdnadshavare som är extra känsliga för infektioner. Dagen innan (senast kl 
13:00) Ert barn återvänder till förskolan ska Ni anmäla det (genom något av ovanstående 
alternativ). Har Ni inte hört av Er så räknar vi med att Ni fortsätter vara hemma. Respektera detta, 
dels för att trygga vardagen för de barn som är i behov av omsorg (så att vi ändamålsenligt kan 
fördela personalen) men även så att vi inte behöver oroa oss över hur det är med Er. 

• För Er kännedom ifall Ert barn skadar sig under sin tid på förskolan: Alla barn på skolan/
förskolan är försäkrade hos TryggHansa. Vårdnadshavarna till det skadade barnet kontaktar själva 
försäkringsbolaget och rapporterar in skadan. Försäkringsbolaget vill att vårdnadshavarna och inte 
skolan/förskolan gör detta ifall de har några följdfrågor som skolan/förskolan inte kan svara på. För 
att försäkringsbolaget ska ta emot en anmälan behöver skadan vara dokumenterad hos läkare/
vårdcentral eller tandläkare (beroende på vad det är för typ av skada). Gripsholmsskolans 
försäkringsnr hos TryggHansa är: 40 440. 

• Tills sist vill vi uppmana Er att ta del av samtliga publicerade veckobrev (arkiveras på hemsidan). 
Som ett led i att minimera mängden text i veckobreven kommer vi försöka undvika att upprepa oss, 
därmed räknar vi med att Ni läser ALLA veckobrev som vi delger Er. Tar Ni Ert ansvar så slipper vi 
”tjata” och Era barn får det bästa och mesta möjliga utav sina dagar hos oss — tack för förståelsen! 

Vårterminen 2023, nu köööööör vi!  
Hälsningar 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: 

Ledsen 
Glad 
Arg
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