
Hej! Ett stort TACK till alla som medverkade på arbetsdagen och för allt ni gör och fixar för 
förskolan/skolan! Fantastiskt roligt att se erat engagemang! 

Det har nu passerat ännu en månad i denna speciella tid med Covid-19. Det är fortsatt viktigt att vi 
följer Folkhälsomyndighetens restriktioner med symtomfria barn på förskolan för att minska 
smittspridning. Vi vill tacka för visad förståelse när vi är tvungna att göra bedömningar som 
påverkar barnens vistelse på förskolan. Det är viktigt att alla lämnar in blanketten om 
samhällsviktiga yrken så de finns tillgängliga vid ev snabba förändringar i verksamheten under 
dessa tider. 

I det läge som råder kommer sommarfesten med föräldrar detta år att ställas in då vi ej kan samlas 
tillsammans så många. Likaså firandet på Förskolans dag som vi brukar ha tillsammans med de 
alternativa förskolorna ställs in. Vi kommer att fira denna dagen med barnen på vår egna förskola. 

Tema Nära: Våra tomatplantor har vi fått plantera ut i mjölkkartonger som barnen nu får ta hem. 
Vi hoppas det blir tomater hemma hos er och vi är tacksamma för återkoppling 🍅🍅  😃#  Vi har 
experimenterat med karamellfärg, vatten och salladskål/vitsippor för att se om bladen ändrar färg. 
Experimentet fungerade med vitsipporna och vi kunde se hur blomman blev blå istället, men 
salladskålen färgades inte som vi tänkt oss, men vi ser det dom en lärdom också att allting blir inte 
alltid som man tänkt sig. Då barnen visar intresse för djurlivet i vår natur kommer vi de närmsta 
veckorna att ha forskargrupper där man får söka upp bilder och fakta kring djur. 

Vi tackar för alla glasburkar vi fått in. Vi har börjat vårt projekt kring relationer och vänskap där 
barnen får säga bra saker om varandra som vi sedan samlar i en glasburk. Glasburken får barnen 
göra lite extra fin inne i ateljén för att sen ta hem. 

Skogsdagen 23 april blev väldigt lyckad! Vi utforskade mycket i skogen med vårt ”förstoringsägg”, 
luppar och genom naturbingo. Barnen fick upptäcka mycket som man inte ser annars såsom färger, 
mönster och lukter. Vi fikade och åt gott också! ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och 
teknik.” Lpfö 18 

Solskydd: Tag med solkräm och märk den med barnets namn. Vi utgår ifrån att ni smörjer era barn 
på morgonen och så bättrar vi på under dagen. Tunn långärmad tröja, tunna tights, solhatt, keps 
är ett bra skydd från solens starka strålar och som är bra om det finns på förskolan. 

Vår fantastiska matsal har nu fått ett namn; M1 (uttalas ”mätt”) med instagramkonto: 
restaurangm1.  

Samverkan F-klass: Samverkan för barnen födda 2014 är nu igång måndagar kl.10-11 
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