
Hej vårdnadshavare, 
Nu tittar vi förbi rådande väderlek (trots att det varit mycket 
snack om den under veckan som varit!) och fokuserar på hur vi 
Filifjonkor har haft det istället :) Gladare gäng får man leta efter 
och det är en ren fröjd att bland annat gå iväg på utflykter 
tillsammans med Era barn! Denna vecka har våra ben burit oss 
till såväl Ångtågsstationen, Lottenlund samt Kyrkoruinen.  

Vi har även fördjupat oss i påsk-relaterad verksamhet och sjungit 
diverse påsksånger (”Ägg, ägg, mera ägg, ät så får du skägg” 
kanske är något Ni hört sjungas hemma?),  berättat Flanosagan 
om ”Kycklingen” som ensam i natten går iväg på ett vilt äventyr, 
påskpysslat i ateljén samt tagit in påskris som vi tillsammans ska 
pynta inkommande vecka.  

Inför stundande påsklov kommer vi ha ett litet påsk-jippo på 
Skärtorsdagen (observera att utflykten utgår den dagen!) och då 
får barnen gärna vara ”påskigt” klädda, exempelvis påskhare, 
påskhäxa, kyckling :) Vi börjar dagen inne den dagen för att 
sedan vid 09-snåret ha en gemensam samling och därefter gå ut 
för tipspromenad och äggjakt! 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 14

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

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

 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.4 = Filifjonkorna 
besöker Mariefreds 
bibliotek. Vi startar från 
förskolan klockan 09:00! 

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



Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska förskolan ”ge varje barn förutsättningar att 
utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 
utveckling”. Detta är något som genomsyrar våra vardagar tillsammans med Era barn men 
som vi uppmärksammat lite extra denna vecka när vi sett att konsumtionen av ritpapper 
ökat avsevärt. Att rita något litet och sedan klippa ut det för att sedan slänga resterande 
papper är inte hållbart. Att vika ett nytt pappersflygplan eller pappersloppa varje dag är 
inte hållbart. Att ta en ny färgläggningsbild trots att den förra ej är färdig är inte hållbart. Vi 
har pratat om att papper tillverkas av träd och ”slösar” vi med papper behöver man hugga 
ner fler och fler träd, vilket i sin tur bl.a. har en skadlig påverkan på luften. Att träden vill ha 
vår utandningsluft med koldioxid och att vi människor får syre från träden är välkänt för 
Filifjonkorna efter vårt temaarbete om människokroppen. Hållbarhet pratar vi också om 
när det gäller användning av pappershanddukar i anslutning till att man tvättat sina 
händer (man börjar torka med ETT papper och räcker inte det kan man ta ett till, men det 
bör vara tillräckligt). Hållbarhet har vi också med oss under våra måltider och målet är att 
barnen ska portionera endast den mängd mat de tror sig orkar äta upp. Bättre att ta mera 
om det visar sig att man fortfarande är hungrig när man tömt tallriken. Hoppas att vi har Er 
vårdnadshavare med oss på tåget gällande ovanstående så att tankarna kring hållbarhet 
inte blir ambivalenta för barnen. 

• Nästa veckobrev publiceras redan torsdag 6:e april, med anledning av 
påskhelgen. 

• Inför påsklovet ser vi gärna att Ni tillsammans med Ert barn: 
1. tar hem barnets skapade alster (pyssel) 
2. tar hem vilopåsen för tvätt och returnerar den när barnet 

kommer tillbaka efter påsk 
3. plockar i ordning på barnets plats i kapphallen och uppdaterar 

lådan med extra kläder 

• Ni som ännu inte fyllt i årets vårdnadshavareenkät uppmanar vi att göra det: Fyll i länken och hjälp 
oss att utveckla vår verksamhet: https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8. Deadline för ifyllande av 
enkäten är 3:e april 2023. 

Vänliga hälsningar, Paula, Madeleine och Sofia
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 14

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: 

Glad  
Påsk

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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