
Hej vårdnadshavare, 
Nu lägger vi sportlovet bakom oss och tar emot våren med 
öppna armar, välkommen mars! Veckan har rullat på enligt plan 
och det har varit enormt kul att återse alla sportlovs-lediga 
kompisar! Filifjonkorna hittade snabbt tillbaka till rutinerna och 
vårt veckoschema efter sportlovsveckan (de är otroliga!) och vi 
har kunnat fokusera på allt det roliga som kommer med våra 
aktiviteter och samspelet med varandra :)  

Och inte minst har vi njutit av solens strålar och tankat D-vitamin 
under våra utevistelser! Kom dock ihåg att vårsolen är stark och 
det börjar bli hög tid att skydda sig från den, solkräm/
solglasögon/skärmmössa är några alternativa lösningar om 
barnet är känsligt för strålarna. 

• Observera! Som Ni kan utläsa i blåa spalten här till höger är förskolan 
stängd 13:e mars på grund av planeringsdag. Och samma vecka infaller 
vårens föräldramöte, närmare bestämt onsdagen 15/3. Denna gång 
äger mötena rum i respektive samlingsrum och vi hoppas vi får se flera 
av Er kl. 18:00 den dagen i Filifjonkornas samlingsrum — välkomna! 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 10

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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



• Föräldrarådet sammanträder torsdagen den 9 mars kl. 19–20:30. Filifjonk-/Hemulmodulens 
föräldrarådsrepresentant Jonas Fläckerud låter meddela att han tyvärr har förhinder den kvällen 
men Knyttar-/Mymlormodulens representant Martin Malmqvist kommer närvara. Ärendelistan inför 
mötet hittar Ni HÄR. Finns det något Ni önskar tas upp under mötet kontaktar Ni trots allt Er 
representant Jonas (flackerud@gmail.com) och så vidarebefordrar han eventuella ärenden.  

• Loven avlöser varandra! Nyss var det sportlov och nu behöver vi veta om Ert barn är i behov av 
omsorg vecka 15 (påsklov). Vänligen fyll i länken: https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA senast 
den 19:e mars 2023, tack! 

• Hälsning från rektor Annika Bärnlund: Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken 
och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8. Deadline 3/4. 

 

Trevlig helg!  
önskar Paula, Sofia och Madeleine

2

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 10

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: 

Vår 
Mars 

Smälta 

https://gripsholmsskolan.se/foraldraradet-9-mars-2023-arendelista/
mailto:flackerud@gmail.com
https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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