
Hej vårdnadshavare, 
Veckorna kommer och går och vi har nu klivit in i vinter-årstidens 
sista månad, nämligen februari. Inledningsvis har månaden 
bjudit på fantastiskt väder: lite snö, minusgrader och solsken — 
bättre kan det inte bli! Se bara fotot av vår samlingsring vid 
Kyrkoruinen från torsdagens utflykt, magiskt :) 

Utöver en promenad till Kyrkoruinen har vi även hunnit göra ett 
återbesök till Hjorthagen i måndags. Som ett led i att lära oss 
mera om vår närmiljö kunde vi på info-skylten läsa att det torde 
finnas ugglor och fladdermöss inne i Naturreservatet, 
spännande! Men såg vi några ugglor och fladdermöss när vi väl 
klev in i Hjorthagen? Nej tyvärr, och vi lärde oss sedermera att 
dessa djur är nattaktiva och i första hand enbart är vakna på 
natten… Inte konstigt att vi inte fick syn på några för vi var ju där 
mitt på ljusa dagen!  

För övrigt har vi jobbat vidare med det som fascinerar 
Filifjonkorna allra mest för tillfället, nämligen människokroppen. 
En verksamhetslogg på temat är på gång, men tiden för att 
färdigställa loggen har tyvärr ej funnit så Ni får läsa mera om det 
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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



under nästa vecka. Den som väntar på något gott… Arbetet kring snögubbarna har vi satt 
punkt för i skrivandets stund och en liten utställning (av snögubbar gjorda i lera och 
”tavlor” av målade snögubbar) kommer finnas i Filifjonkornas samlingsrum fram till 
sportlovet. Ni är såklart hjärtligt välkomna in för ta en närmare titt på barnens alster, 
förslagsvis i samband med lämning/hämtning någon dag :)  

Inkommande vecka kommer vi jobba vidare med människokroppen för att sedan veckan 
därpå (veckan innan sportlovet) rikta uppmärksamheten mot ”Vänliga veckan” som infaller 
i anslutning till Alla hjärtans dag. Och på tal om alla hjärtans dag! Filifjonkorna har önskat 
sig ett pyjamasparty på förskolan och vi tänker därför kombinerar ”kärleksdagen” med just 
ett mysigt pyjamasparty. Barnen får med andra ord gärna vara klädda i pyjamas och/eller 
morgonrock tisdagen den 14:e februari. 

• Under veckan som varit och under veckorna 7 och 9 kommer vikarie Alice Sköld vara en del av 
Filifjonkornas arbetslag. Detta med anledning av att Sofia kommer vara behjälplig hos Hemulerna, 
på grund av en längre personalfrånvaro i deras arbetslag. Eventuella frågor riktas till rektor Annika 
Bärnlund. 

• Alltså tack tack tack till Er vårdnadshavare som ser till att Era barn får ut det mesta och det bästa av 
sina dagar hos oss på Gripsholms förskola! Kläder efter väder och medhavd ryggsäck till utflykts-
dagen är bara två saker som Ni ska ha en eloge för att Ni har koll på! Ni anar inte hur roligt Era 
barn har när de Ej behöver frysa under våra utevistelser samt hur barnen lyser upp när de får packa 
upp sitt innehåll ur ryggsäcken under torsdagsutflykten :) Vi pedagoger är extra tacksamma för alla 
registrerade vistelsetider + ifyllda omsorgsbehov vid loven (nu med tanke på stundande sportlov), 
vi saknar INTE en enda uppgift om något barn — tack! 

• Visste Ni att vi behöver bokföra anledningen till varför ett barn är borta från förskolan? Det räcker 
alltså inte med att enbart markera för ”frånvaro”  när barnet ej kommer till förskolan, vi behöver 
också veta orsak. Dels för att hålla koll på vilka sjukdomar som är i omlopp MEN även utifall att Ni 
tar ut VAB och Försäkringskassan kontaktar förskolan för att undersöka saken. Är man ledig av 
annan orsak meddelar man även det, så behöver vi inte gå runt och fundera var Ni håller hus ;)  

Njut av helgen,  
vänliga hälsningar från 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: 

Hjärta
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