
Hej vårdnadshavare, 
Det blev en kort vecka för Era barn på förskolan denna vecka i 
och med pedagogernas planeringsdag i måndags. Trots den 
korta veckan tror vi dock att vi hunnit med de flesta väderlekar: 
allt från kylande vind med snö och is på marken till regn och 
plaskvått till strålande sol och torr mark. Men vi hänger inte läpp 
för det! Vid det här laget märker vi en enorm skiftning i barnens 
inställning till utevistelse oberoende av väder, den har blivit 
mycket positivare jämfört med hur det kunde låta i höstas… För 
faktum är att ”det blir vad man gör det till” och ”det finns inget 
dåligt väder, bara dåliga kläder” :) Detta mindset hoppas vi Era 
barn kan bära med sig resten av livet, och inte minst när de i 
årskurs 9 på Gripsholmsskolan får möjlighet (oberoende av 
väder) att bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise!  

Utöver planeringsdag denna vecka hade vi föräldramöte i 
onsdagskväll. Vi vill rikta ett VARMT TACK till Er Filifjonk-föräldrar 
som hade möjlighet att närvara — tack för Ert engagemang och 
alla givande diskussioner! Det var en ack så trevlig samman-
komst och som vi konstaterade hade man gärna suttit kvar en 
längre stund :) Presentationen som visades under kvällen finns 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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



bifogat till detta veckobrev (på SchoolSoft). Tyvärr är det inte möjligt att återge allt som 
sades under kvällen, så finns det funderingar får Ni gärna kontakta Paula eller någon av de 
åtta föräldrar som deltog. Tio barn hade ingen förälder representerad denna gång… 

• En fråga som lyftes under föräldramötet var det rådande trafikflödet vid anslutning till Gripsholms 
förskola och Gripsholmsskolan. Föräldern som lyfte saken vädjar till alla att följa trafikflödet som 
tagits fram och bilister har förtur ner från Stallarholmsvägen och de som ska svänga ut till 
Stallarholmsvägen måste vänta för att undvika trafikkaos. Det ryms ej två bilar i bredd mellan sten-
pelarna så vänligen stanna innan dessa om Ni ser att det är bilar påväg ner från Stallarholmsvägen. 

• För Er kännedom kommer vi under fredagar framöver avsätta tid för att målmedvetet spela spel 
tillsammans med Filifjonkorna, något Ni även kan utläsa i veckoschemat. Att spela brädspel tränar 
många olika förmågor, inte minst turtagning och att följa regler. Vi har inlett med diverse spel med 
fokus på olika färger. Att spela spel är ett sammanhang där barnen får öva på socialt samspel, att 
verbalisera och att hantera känslor som kan väckas i samband med att vinna/förlora.  

• Under veckan som gått har vi ätit mellanmål med start klockan 13:45 istället för klockan 13:30. Den 
nya tiden (trots att det bara är frågan om 15 minuter) passar verksamheten och kökspersonalen 
bättre, så detta kommer vi fortsätta med framöver. Den nya tiden går att utläsa i veckoschemat. 

• Inkommande vecka kommer vi uppmärksamma världsdagen för Downs syndrom genom att ”Rocka 
Sockorna” tisdagen den 21:a mars. Genom att ta på sig olika strumpor den dagen är man med och 
uppmärksammar människor med Downs syndrom och slå ett slag för alla människors lika värde och 
rättigheter. Personer med Downs syndrom har 3 uppsättningar av kromosom 21, därför har 21/3 
valts till World Down Syndrome Day (WDSD). 

• 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 vårdnadshavareenkät. 
Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8. 
Deadline för ifyllande av enkäten är 3:e april 2023. 

Trevlig helg önskar Paula, Madeleine och Sofia
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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: 

Vi ska försöka 
lära oss TAKK-

tecken till ”Rocka 
Sockorna”-sången

https://gripsholmsskolan.se/parkeringen-och-trafikflodet-fran-den-1-aug-2020/
https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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