
Hej vårdnadshavare, 
Vi säger snart tack och adjö till vänliga veckan men inser att vi 
inte känner oss helt klara med kamratskap och hjälpsamhet som 
genomsyrat denna vecka. Inkommande vecka infaller dock årets 
sportlov och flertalet Filifjonkor kommer vara lediga. Med 
anledning av det läggs den planerade verksamheten på is och 
istället kommer vi fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor EFTER 
sportlovet.  

Sportlov i all ära men på Gripsholms förskola rullar dagarna på 
relativt som vanligt trots allt! I Filifjonk-/Hemulmodulen kommer 
Paula, Madeleine och Linus (vikarie för Anna-Karin) vara på plats 
under hela inkommande vecka medan Ingela och Nellie är på 
semester. Sofia inleder sportlovsveckan med att jobba och har 
sedan semester torsdag-fredag.  

Nästa vecka är förskolan öppen i enlighet med anmält omsorgs-
behov, vi kommer följa våra dagsrutiner och trots att det är lov 
kommer samtliga måltider serveras i förskolans matsal (inte i 
skolans matsal som det ibland blir under loven). Bifogat vecko-
schema (på SchoolSoft) gäller för vecka 9. Under stundande 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8-9

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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



sportlov kommer istället barnens delaktighet ges större utrymme och med vädret i 
beaktande får vi se vart ”skutan styr oss”. På SchoolSoft uppdaterar vi Er om skutan tar oss 
bort från förskolan :)  

Som vi nämnde här ovan har vi tangerat kamratskap och hjälpsamhet på olika sätt under 
den gångna veckan. Vi har riktat barnens uppmärksamhet mot dessa ord bland annat 
genom litteratur och olika praktiska övningar. Vi har sedan diskuterat och reflekterat. Vi 
upplever att det är en väldigt god gruppdynamik i Filifjonkorna: man hjälps åt, man pratar 
med vänligt tonfall och man har fina lekkompisar. I en stor grupp blir det dock lätt mindre 
grupper som tyr sig till varandra och i den fria leken har vi kunnat urskilja vilka som gärna 
leker med varandra. Under denna vänliga vecka har vi dock utmanat Filifjonkorna genom 
att styra in barnen i lekar med kompisar som de vanligtvis inte leker med, som ett led i att 
utvidga deras sociala samspel och få upp ögonen för varandras intressen och fantasi. Vi 
människor är vanedjur och drar oss lätt till samma personer och samma sysslor MEN det 
finns så mycket som man går miste om ifall ingen riktar ens uppmärksamhet mot det! Så 
ifall Era barn hemma pratat om att hen inte fått leka med den och den, ja då är det vi 
pedagoger som varit bovar i dramat ;) Fortsättning följer vecka 9… 

• Denna vecka har det hållits föräldramöten uppe på Campus. En fråga som lyftes var att 
avdelningarna på Gripsholms förskola har olika förhållningssätt gällande matsäcken till den 
veckovisa utflykten. Vilket kan bli ”infekterat” där det finns syskon på olika avdelningar. För att 
undvika den sortens syskonbråk har vi nu tagit ett gemensamt beslut om att det endast är VATTEN 
och FRUKT/GRÖNSAK som tas med i ryggsäcken under utflyktsdagarna. Vi börjar med detta efter 
sportlovet! 

• Veckorna efter sportlov erbjuder fskl Paula Eriksson tider för utvecklingssamtal för de Filifjonk-
familjer vars barn skolades in i höstas (augusti 2022). Tiderna har gått åt som smör i solsken (tack 
för Ert engagemang!) men några tider är fortfarande bokningsbara för Er som ej bokat in sig. 
Tiderna hittar Ni på SchoolSoft under ”Aktuellt” och ”Bokningar”. Tyvärr ej i appen, utan enbart i 
menyn på webbversionen av SchoolSoft. Senare i vår kommer ”gamla” Filifjonk-familjer erbjudas 
tider för utvecklingssamtal! 

Trevlig helg! Önskar Paula, Sofia och Madeleine
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 8-9

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: 

Vi repeterar på 
redan övade 
TAKK-tecken
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