
Hej vårdnadshavare, 
”Jag är en snögubbe, på en frusen stubbe, här står jag både dag 
och natt…” är en sång av Arne Alligator & Djungeltrumman, som 
vi lyssnat och trallat på under veckan när vi jobbat vidare med 
våra snögubbar :) Nu är de färdiga och står rakryggade i ett av 
våra fönster i samlingsrummet. Lagom till utställningen la sig ett 
vitt täcke av snö utanför fönstret, underbart!  

Trots pedagog-bortfall av olika omständigheter denna vecka har 
vi trots allt kunna verkställa vår planering och vi har både 
påbörjat ett projekt där vi ska lära oss mer om vår närmiljö samt 
kunnat fullfölja veckoschemat. Torsdagens utflykt tog oss dock 
inte längre än till Midsommarängen, men det var inga sura miner 
för det! I strålande solsken hade vi samling nedanför kullen vid 
den gamla jordkällaren och efteråt var leken i full gång! 

Utöver vårt veckoschema tangerar vi dagligen ämnen utanför 
den planerade verksamheten och denna vecka har vi bland 
annat reflekterat över graviditeter och hur tvillingar (och fler) kan 
få plats SAMTIDIGT inne magen? Vi har även pratat om 
navelsträngens funktion och ”ärret” (naveln) som vi alla har av 
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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



den på magen. Vi har även varit inne på vikten av att röra på oss (fysisk aktivitet) och då 
inte bara inomhus utan även hur viktigt det är för oss att få frisk luft. Vi märker en trend i att 
barnen pratar allt mer om tv-spel/iPads/spel på telefoner etc och inget fel i intresset av det 
men det ena bör inte utesluta det andra, vilket vi försöker lära barnen. Hoppas vi har med 
Er på tåget i den frågan?! 

• I förskolans läroplan finns ordet närmiljö med på två olika ställen. Där står det dels att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” och dels 
står det att arbetslaget ska ”ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har 
betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet”. Som vi nämnde i 
inledningen är ovan (och som Ni även kunnat läsa om i en verksamhetslogg på SchoolSoft) kommer 
vi under vårterminen bekanta oss och målmedvetet lära oss mer om just vår närmiljö och först ut är 
HJORTHAGEN :) Måndagarna kommer vara veckodagen där vi utforskar just närmiljön. 

• Ytterligare en sak som Ni kunnat läsa om på SchoolSoft fick vi ”baby-grindar” installerade för drygt 
en vecka sedan. Det finns en grind i anslutning till ytterdörren samt en grind i anslutning till vår 
kapphall. Dessa hoppas vi ska minska springet till såväl kapphall som torkskåp. Den vid ytterdörren 
är även monterad av säkerhetsskäl, för att undvika att något barn springer ut på eget bevåg. Barnen 
får gärna lära sig grindarnas låsmekanism MEN grindarna är inga leksaker och ska endast passeras 
tillsammans med en vuxen. Vi önskar även att Ni vårdnadshavare hjälper oss med att stänga 
grindarna efter Er så att ingen lyckas smita igenom utan lov, tack! 

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Inför sportlovet - vecka 8 - behöver vi på förskolan veta om 
Ert barn är i behov av omsorg. Vänligen fyll i länken https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86 senast 
den 31 januari så att vi kan planera personalbehov, mat och aktiviteter utifrån barngruppens 
storlek. Tack på förhand! 

Med vänliga 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 

Skruttarna: 070 189 81 01 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

Veckans tecken: 

Trött 
Hungrig

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86
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