
Hej vårdnadshavare, 
Nu är det inte många dagar kvar av årets första månad och 
inkommande onsdag välkomnar vi februari! Vi drömmer dock 
fortfarande om snö och hoppas innerligt att vädret slår om innan 
sportlovet vecka 8 — drömma får man alltid ;) Vi väljer dock att 
inte hänga läpp över det ”dåliga vintervädret”, istället blir det 
naturligt att koppla ihop vädret med tankar om den globala 
uppvärmningen. Faktum är att vår planet blir varmare och 
varmare, vilket är en orsak till icke gynnsamma snöförhållanden 
här i Mariefred.  

Trots brist på riktig snö har vi arbetat vidare med temaområdet 
”snö och vinter”.  De barn som velat har fått klippa ut pappers-
snöflingor till våra fönster i samlingsrummet och i ateljén har 
några hunnit måla snögubbar med hjälp av vattenfärger. Dessa 
snögubbar har sedan dekorerats med en orange pappersnäsa 
och riktiga knappar — vilket resulterat i underbara konstverk! 
Men det viktigaste av allt är ändå det som barnen lär sig under 
processens gång: hur man håller i en pensel, att man behöver 
doppa penseln i vatten innan man tar färg, att uppskatta 
mängden vatten i förhållande till mängden färg, hur man kan 
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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



ändra nyansen på blått genom att blanda färgen med vitt, att hantera en sax när det är 
dags att klippa ut en morotsnäsa, att använda limspatel och att uppskatta mängden lim 
som behövs när såväl papper som lite tyngre knappar ska limmas fast, osv. För att inte 
nämna den kreativa lusten barnen känner genom att få skapa!  

Parallellt med ovanstående tema jobbar vi även med ”människokroppen” och känslor som 
vi skrivit om tidigare. Barnens sjukhus/doktor/BVC-fascination har lett oss vidare in på 
vilken fantastisk maskin vår kropp är och Filifjonkorna vill gärna lära sig mera om kroppens 
olika delar och funktioner. Ack så spännande! Detta intresse har bland annat föranlett att 
barn tagit med sig böcker hemifrån om just människokroppen, med önskemål att visa och 
berätta för kompisarna under samlingen. Detta engagemang vill vi givetvis uppmuntra 
och när barnen tar med sig böcker hemifrån kommer vi ägna dagens sagostund (den som 
infaller efter mellanmålet) till just den boken. Med det sagt, JA(!!) barnen får gärna ta med 
sig böcker som tangerar det vi jobbar med till förskolan :)  

Vi kan dock konstatera att vi hinner med mycket under en vecka på förskolan för vi har 
även jobbat vidare med vår närmiljö när vi i måndags traskade till Hjorthagen strax innan 
09:00-snåret. Denna gång stannade vi till vid den stora skylten strax utanför ingången till 
Hjorthagen för att ta reda på vad det står på den. Vi har även tränat vidare med Bamse och 
hans vänner under tisdagens rörelsestund och denna gång fick vi lära oss 5 nya rörelser, 
bland annat att göra en ”snö-ängel” liggandes på mage :) Även denna vecka traskade vi 
till Midsommarängen under torsdagens utflykt, till barnens stora glädje! De önskade 
nämligen få fortsätta med lekar som de påbörjat under föregående torsdag…  

Inkommande vecka kommer vi jobba vidare med ovanstående teman :) 

• Påminnelse: 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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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 5

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: 

Februari

https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86
https://forms.gle/LXozJg3TyHdjncF86
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