
Hej! 
Vi har sedan det senaste nyhetsbrevet arbetat färdigt med bokstavslådan vilket barnen 
uppskattat mycket. Vi kommer nu att fortsätta med bokstäver och skapa en gemensam stor 
bokstav, ”Bästa bokstaven N”, med hjälp av vår fantasi och kreativitet.  

Barnen har också börjat berätta och förklara sin hemläxa vilket många sett fram emot att 
göra. Barnen får berätta och förklara med andra ord vad det är de har med sig. ”Förskolan 
ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt 
förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”  (Lpfö 18). 

Trygghetsvandring: Vi har påbörjat en trygghetsvandring med barnen där syftet är att ge 
barnen inflytande i verksamheten och att utveckla verksamheten efter barnens behov och 
intressen. Det ger en bild av hur barnen upplever sin miljö här på förskolan, och om det finns 
platser som de inte känner sig trygga på och varför i så fall. Barnen har bra synpunkter och 
upplever bland annat att det är bra med bestämda platser i matsalen så att alla vet var de ska 
sitta. Innan upplevde barnen att det var rörigt. De uttrycker också att de tycker att våra 
lärmiljöer är roliga att leka i och gympan är också väldigt rolig! 

ReMida: Under sportlovet var vi pedagoger på ReMida och hämtade material att tillföra i 
verksamheten. Vi hämtade byggmaterial i form av klossar, bordskivor och mosaik samt 
träpallar (som vi klätt in i tyg) att bygga på. Vi kommer fortsätta med att lägga till och 
förändra miljön nu under våren. Ni är välkomna in och se hur vi har det :).  

Övergång till F-klass: Vi kommer under våren börja samarbete med F- klass för barnen 
födda 2014. Vi återkommer med info för berörda barn och vårdnadshavare. 

From måndag 2/3 börjar Ester jobba på Fjärilen när Elisabeth påbörjar sin föräldraledighet. 
Vi hälsar också Maria välkommen tillbaka till oss på förskolan som ska jobba 40% from mars.  

Hälsningar Linnea, Jenny, Adriana och Isabella 

Nyhetsbrev 
Avdelningen Nyckelpigan 

Dinosaurielek i 
labyrinten  

ReMida material  

STÄNGNINGSDAG 
16 MARS KL. 12 

ALL PERSONAL PÅ 
FÖRSKOLAN HAR HALV 
PLANERINGSDAG FRÅN 

KL.12. 

ARBETSDAG 25 APRIL 
Arbetsdag på skola/förskola 25 

april 

Drop-in från kl.8

Februari 2020

I sporthallen där vi 
utforskar luft.

PÅSKLOV V. 15 
Meddela oss gärna så snart ni vet 
tiderna för ert barn på påsklovet 

för att vi ska kunna planera 
verksamheten på bästa sätt. 15 h 

barn lediga denna veckan.  
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