
Hej vårdnadshavare, 
Denna vecka har swishat förbi i rekordfart och blickar man ut 
genom fönstret skulle man inte kunna tro att vi inledde veckan 
med snö och madrassåkning i pulkabacken! Vi älskar dock 
variationen och försöker varje dag göra det bästa av situationen, 
oberoende väder, barnantal eller eventuell personalfrånvaro — 
livet är för kort för att inte njutas av ;)  

Denna vecka kommer vi vara extra fåordiga i veckobrevet och 
istället uppmuntrar vi Er att ta del av veckans verksamhetsloggar 
på SchoolSoft, vilka bjuder på en inblick i Era barns dagar på 
förskolan. Inkommande vecka är det dags för ”Vänliga veckan” 
och på självaste Alla hjärtans dag (14/2) kommer vi ha pyjamas-
party(!!) på förskolanoch barnen får gärna vara klädda i pyjamas 
och/eller morgonrock den dagen. 

• Vi påminner om att vilopåsen enbart bör innehålla ett gosedjur, en liten 
kudde + en liten filt. Att tillåta sitt barn ta med tre gosedjur kanske 
inte låter så märkvärdigt men när vi plötsligt har 8 barn med fler än ett 
gosedjur så blir det övermäktigt. TACK för Ert samarbete och visad 
förståelse! 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7

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



Filifjonkornas veckoschema finner Ni  
i vanlig ordning på SchoolSoft i samband  

med det aktuella veckobrevet! 
 

Med vänlig hälsning, 
Paula, Madeleine och Sofia 
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 7

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: 

Alla  
Hjärtans  

Dag
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