
Hej, 

Hoppas ni haft en härlig julledighet! Vi ser fram emot en ny lärorik termin 
tillsammans med era barn. Vi har dessutom fått tillgång till vår stora härliga 
nya lokal, kom gärna in och kika hur det blev !                                                                                   
Vi har skolat in 3 nya barn på Humlan och är i dagsläget 11 inskriva barn.  

Lite allmän info.. Förskolan öppnar kl 6.00 och då sker lämning inne på 
Fjärilen. Alla avdelningar är tillsammans fram till 7.30, sedan går varje 
avdelning in till sig. Vi slår ihop avdelningarna kl 15.30, då är det antingen 
utelek eller innelek tillsammans med fjärilen och nyckelpigan.  

Kajsa som tidigare jobbade på Nyckelpigan har börjat jobba hos oss på 
Humlan tillsammans med Jonna och Amanda.  

Under terminen satsar vi mycket på vår grundverksamhet. Barngruppen har 
fått 3 nya kompisar som vi lär känna. Vi fokuserar kring våra rutiner och 
detta är något vi vill lägga stort fokus på.                                                                   
De ska lära sig förskolans umgänge (normer och värden), omsorg, rutiner och 
lek – och lärandemiljö. Detta är inte alltid lätt och kan ta lång tid för många 
barn. Därför är det viktigt att just detta får ta sin tid.                                          
I rutinerna ingår bland annat lämning/hämtning, samlingar, hygien och 
toalettbesök, matsituationer, vila, på och avklädning, utevistelse och leken.       
Genom att vi fokuserar på grundverksamheten upplever vi att barnen blir 
trygga, då blir de också nyfikna och kan börja lära sig att samspela. 

Vi har fått lite frågor gällande varför vi på senaste tiden sovit inne. Under 
hösten märkte vi att barnen vaknade efter en kort stund när vi sov utomhus 
på grund av bland annat lastbilar, lämningar/hämtningar och andra lekande 
barn. De somnade sällan om vilket gjorde att de fick för lite sömn. Nu har vi 
utvärderat detta och valt till att börja med låta barnen sova inne där de får 
chansen att vila ostört och längre. Än så länge upplever vi att det funkar bra! 
Vår vision är att barnen ska få sova utomhus. 

Har ni några frågor eller funderingar, tveka aldrig på att fråga oss !  

Hälsningar Jonna, Amanda & Kajsa 

  NYHETSBREV AVDELNING  
HUMLAN

Bilder från 
verksamheten 

Vi bygger koja 
tillsammans

Vi bakar med 
degen

Vi utforskar vår nya 
ljusbord


