
Hej vårdnadshavare, 
Nu är vi äntligen igång igen och det har varit en vecka med 
fullspäckat program! Vi har landat i våra välbekanta rutiner och vi 
upplever att barnen återigen är trygga i såväl dagsschema, som 
kompisar och pedagoger samt vad som förväntas av dem under 
en förskoledag. Grymma är de allihopa! Planen var att vi skulle 
inleda ett målmedvetet temaarbete kring känslor under denna 
första vecka (därav valet av veckans ord i föregående veckobrev) 
men barnen ville annorlunda och vi lägger stor vikt vid att ta 
barnens tankar i beaktande och göra dem delaktiga i 
utbildningen här på förskolan.  

Planeringen kring känslor lägger vi därmed på hyllan tillsvidare 
och under veckans lopp har vi istället kunnat urskilja två 
områden som barnen riktat sin uppmärksamhet mot: Å ena sidan 
sjukdomar/sjukhus/BVC/doktorer, vilket vi bland annat valt att 
fokusera på under eftermiddagarnas sagostunder och 
tillsammans med barnen har vi nu planerat att bygga ett 
”Filifjonk-sjukhus” som kommer vara öppet för lek. En rullstol, en 
röntgenapparat, ett stetoskop och halstabletter var några viktiga 
saker som barnen önskar kommer finnas på detta sjukhus :) 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

14.2 = Vi uppmärksammar 
Alla Hjärtans Dag 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3 = Planeringsdag 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

15.3 = Välkommen på 
föräldramöte kl 18:00 

21.3 = Vi uppmärksammar 
världsdagen för Downs 
Syndrom ”Rocka 
sockorna” 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

1.5 = Första maj 

11.5 = Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18.5 = Kristi himmels-
färdsdag (förskolan + 
skola + fritids är STÄNGT!) 

19.5 = Klämdag (förskola 
+ fritids är öppet) 

5.6 = Klämdag (förskola + 
fritids är öppet) 

6.6 = Nationaldagen 
(förskolan + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

9.6 = Läsåret avslutas 

12.6 = Planeringsdag 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt



Å andra sidan har även den uteblivna snön väckt tankar hos barnen, vi är ändå inne i 
januari-månad vilket naturligt brukar vara en vintermånad. Men tydligen inte i år och 
kanske är detta något som vi behöver vänja oss vid med tanke på den globala 
uppvärmningen och klimatförändringarna som kommer med den. Men kan man inte leka i 
snön så kan man ändå arbeta tema-inriktat med snö och vinter. Så i onsdags tittade vi på 
den klassiska berättelsen ”The snowman” (Snögubben). En berättelse som verkligen 
fascinerade Filifjonkorna, trots att det inte förekommer talat språk i filmen. Men tack vare 
den uttrycksfulla berättelsen visste barnen vad som hände och många fina reflektioner 
väcktes till liv, såväl under filmens gång som efteråt. Under skapande stunden använde vi 
sedan filmklippet som inspiration och barnen har skapat sig en alldeles egen snögubbe av 
vitlera. Och oj vilka mästerverk som formades och dekorerades! Dessa är nu på tork och 
kommer så småningom finnas utställda inne i vårt samlingsrum.  

Vi har även haft tre kompisar som fyllt år under jullovet och dessa har vi självklart firat 
genom såväl sång som ballong! Stort grattis till Er alla tre! Att fylla år är stort och varje år 
är värt att fira, för såväl stora som små :) Livet är ingenting vi ska ta för givet, något vi alla 
blir påminda om nu som då… Inte minst efter den tragiska olyckan senaste söndag där en 
man förolyckades. Gripsholmsskolan/-förskolan har inte lämnats oberörda och våra tankar 
är hos familjen i denna oerhörda sorg. Själva olyckan har inte tangerats under våra 
samlingar eller i större gruppsammanhang, istället har vi varit lyhörda och lyssnat in 
barnen där det funnits tankar kring det som hänt och bekräftat deras känslor.  

För övrigt har vi haft en fartfylld rörelsestund i tisdags. Under några tisdagar framöver 
kommer det vara Bamse-inspirerat under dessa stunder och med hjälp av Bamse och hans 
vänner kommer vi på ett lustfyllt sätt lära 
oss nya grovmotoriska rörelser som ska 
träna vår kroppsbehärskning och 
uthållighet. Vi har även varit iväg på 
vårterminens första torsdagsutflykt, som i 
vanlig ordning tog oss till Kyrkoruinen. 
Ny termin betyder även ny ”matsäcks-
ramsa” och istället för fingerramsan som 
Filifjonkorna lärde sig under hösten ska 
vi nu försöka lära oss en ramsa om en 
liten gubbe som bor i en stubbe.  

Fingrarna dansar över tangenterna idag och orden verkar aldrig ta slut, men med hopp 
om att Ni ska orka läsa ända till slutet väljer vi att avrunda veckans händelser här och 
istället rikta fokus till några övriga punkter vi vill lyfta i och med detta veckobrev. 
Observera att veckans tecken är desamma som föregående vecka, istället för att lära oss 
tre nya tecken under veckan som gått behövde vi repetera några gamla (såsom god 
morgon, tack, veckodagarna, färgerna och även lära oss tecknet för januari). 
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• Ett stort tack till Er alla vårdnadshavare som registrerat vistelsetiderna på SchoolSoft! SchoolSoft är 
vårt främsta arbetsverktyg och genom att barnens vistelsetider finns tillgängliga för oss kan vi 
planera och samordna dagarna för Era barn på bästa sätt :) Så en guldstjärna till Er! Kom dock ihåg 
att inte helgardera Er gällande tiderna, skriv istället in så exakta vistelsetider som möjligt och hör 
istället av Er om det med kort varsel blir en tidigare/senare lämning/hämtning än ”normalt”. 

• Vårterminen första APT (arbetsplatsträff) för oss pedagoger kom snabbt på efter jullovet och vi ber 
om ursäkt för att Ni blev informerade så kort inpå det! När vi har APT stänger vi en halvtimme 
tidigare och sammanslagning med Fritids (en våning upp i Vikenhuset) sker således redan klockan 
16:30. Under vårterminen är det följande datum som gäller för våra APTn: 10/1, 8/2, 5/4 och 10/5. 

• Nu efter nyår har förresten förskolan vuxit och utökats med ett gäng yngre kompisar (1- och 2-
åringar) då avdelningen ”Skruttarna” har öppnat sin verksamhet uppe i Ekenhuset vid Campus. Nu 
täcker förskolan med andra ord in alla åldrar från 1–5 år, spännande! 

• I februari kommer vi att erbjuda tider för utvecklingssamtal för Er vars barn började på Filifjonkorna 
i höstas. Vi sätter upp en folder med en inbjudan på barnens lådor i kapphallen och på SchoolSoft 
kommer Ni kunna boka en tid för samtal (vi meddelar när tiderna ligger ute för bokning). ”Gamla” 
Filifjonkor erbjuds tider för samtal längre fram i vår. Vi kommer också att bjuda in Er alla till ett 
föräldramöte under den tidigare delen av vårterminen, och det mötet kommer gå av stapeln 
den 15:e mars 2023 klockan 18:00 — hjärtligt välkommen! 

• Två önskemål från oss: Kalasinbjudningar och egna leksaker ser vi ogärna att förekommer på 
förskolan — tack! 

• En rekommendation från oss: För att hålla små fötter torra och varma rekommenderar vi att barnen 
använder innetofflor/sandaler inomhus på förskolan.  

• En hälsning från oss: I torsdags hade vi den stora glädjen att ha en mamma med oss under 
skogsutflykten! Och vi vill med det hälsa att Ni vårdnadshavare givetvis är välkomna att ta del av en 
dag/en stund på förskolan. Våra dörrar står alltid öppna för Er :) 

Trevlig helg!  
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: 

Ledsen 
Glad 
Arg
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