
Hej vårdnadshavare, 
”Ropa inte hej innan du är över bäcken” lyder det klassiska 
ordspråket och när vi idag blickar tillbaka kan vi konstatera att vi 
nog tog ut vinsten i förskott när vi senaste vecka ansåg att våren 
var här… Svårt dock att inte göra det efter alla vårtecken vi 
upplevde och det faktum att vi behövde skala av lager med 
kläder under våra utevistelser :) Denna vecka har istället för 
värmande solstrålar bjudit på snö och minusgrader och vem är vi 
att ”klaga” över det — för härligt har det också varit och tack vare 
Er föräldrar har barnen haft kläder efter väder och vi har njutit av 
utelek trots allt!  

Inledningsvis denna vecka cirkulerade det förkylningar med 
feber hos Filifjonkorna men lyckligtvis har alla tillfrisknat och 
idag, fredag, är återigen alla friska och krya — hurra för det! 
Förkylningen hittade även hem till Paula denna gång, som med 
anledning av det behövde vabba under måndag-tisdag… Hon 
låter hälsa att utvecklingssamtalen som blev inställda på grund 
av vabbandet tids nog kommer bokas om men att nästa vecka är 
fylld med annat program. Därav kommer det finnas utrymme för 
samtal först från och med vecka 12. Tid för dialog finns det dock 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 11

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” 

7—10.4 = Påskhelgen 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

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



alltid och upplever Ni att något inte kan vänta till utvecklingssamtalet får man gärna ringa 
avdelningstelefonen eller rycka henne ärmen. 

På SchoolSoft har det publicerats en verksamhetslogg med en blandad kompott bilder 
från vecka 10 och 11, ta gärna en titt tillsammans med Ert barn och låt hen återberätta vad 
vi gjort! Tid att förklara och beskriva något mera ingående fanns tyvärr inte denna gång, 
men foton brukar uppskattas ändå så det vill vi gärna bjuda på :) Nästa vecka kommer vi 
fortsätta med jobba med värdegrundsfrågor samt förbereda oss inför stundande påsk. 

• Observera! Inkommande måndag, närmaste bestämt 13:e mars är Gripsholms förskola (och 
Gripsholmsskolan) STÄNGD på grund av planeringsdag. 

• Hjärtligt välkommen på Filifjonkornas föräldramöte! Mötet äger rum onsdagen 15/3 med start 
klockan 18:00 i Filifjonkornas samlingsrum. Mötet beräknas ta ungefär en timme och under tidens 
gång kommer Ni få en inblick i vår verksamhet förankrat i läroplansmålen, ges utrymme för 
diskussion/reflektion kring några aktuella ämnen samt förhoppningsvis lära känna föräldrarna till 
Era barns förskolekompisar lite bättre. Hoppas vi ses! 

• De flesta av Er har noterat ändringen gällande torsdagsutflyktens matsäck (vi skrev om det i 
veckobrevet innan sportlovet) men av matsäckarnas innehåll att döma har informationen ej nått 
alla. För rättvisans skull vädjar vi därför till Er om att enbart packa med en flaska med VATTEN samt 
en FRUKT/GRÖNSAK till utflykten. 

• Påminnelse: 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! 

• Påminnelse: 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 för ifyllande av enkäten är 3:e april 2023. 

Njut av helgen!  
önskar Paula, Sofia och Madeleine
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 11

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: 

Kompis 
Leka

https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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