
Hej! 
Vi vill börja med att tacka er föräldrar för visad förståelse genom att följa samhällets restriktioner 
under denna turbulenta tid med Coronaviruset. Vi följer kontinuerligt uppdateringen från 
Folkhälsomyndigheten. Det innebär att vi tillsammans får fortsätta att ta ansvar för att följa 
restriktioner kring att barn med förkylningssymtom även lindriga får stanna hemma från förskolan. Vi 
kan behöva kontakta er föräldrar då vi gör bedömningen att barnet behöver hämtas. Vi upplever ingen 
oro hos barnen men hör att barnen i lek nämner Corona. De äldre barnen berättar och uttrycker vad 
de vet om Corona att det inte är farligt för barn men gamla människor. Vi bekräftar och besvarar det 
barnen uttrycker men vi har valt att inte utveckla informationen kring Corona vidare.                        
Våra tankar är att barnen ska kunna uppleva förskolan som ”vanligt” med samma rutiner och innehåll 
fri från ständigt flöde av rapportering kring Corona. Här är en länk från Vaggeryds kommun med 
frågor och svar kring Corona . https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/viktigt-just-nu/fragor-
och-svar-till-vardnadshavare.html  

Äntligen har solen visat sig och vi kan känna våren i luften! Detta härliga väder har vi tagit vara på genom att 
ta med våra nya luppar/förstoringsglas ut i skogen för att leta efter vårtecken. Barnen har hittat myror som 
vaknat, en slags mångfoting och maskar. Barnen har varit väldigt nyfikna och aktiva och har många tankar 
och funderingar.  Vi har också börjat odla tillsammans med barnen. Tomater genom en tomatskiva i jord och 
det har nu kommit upp många små blivande tomatplantor. Vi odlar också ärtskott i cd-fodral så barnen får se 
processen med rötter. Vi odlar också krasse i bomull och avocadokärna i vatten. Vi testar även att odla 
clementinkärnor för att se om det kommer något ur det och ska även testa äpple. Framöver kommer vi också 
testa på lite experiment med växter. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för 
naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”. Lpfö 18 

Vid Lucia fick ni vårdnadshavare lägga en frivillig fikapeng och för dessa pengar har förskolan köpt in nya 
böcker. Vi har lyssnat in vad barnen önskat och köpt in faktaböcker (Fiskar, dinosaurier, fåglar, 
människokroppen) och vanliga barnböcker som är mycket omtyckta av barnen! 

Vi uppmärksammade Downsyndrom-dagen genom att ”rocka sockorna” och pratade om att vi alla är olika 
och att det är bra. Vi såg ett kort inslag där en pojke med Downsyndrom förklarade vad det är och så sjöng vi 
sången ”Rocka sockorna”. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för 
alla människors lika värde...” Lpfö 2020 

Barnen har under marsmånad fått skapa Bästa bokstaven N tillsammans som ett avslut på bokstavslådan. 
Detta kommer så småningom att finnas uppe inne på avdelningen. Barnen har också fått skapa sin egen första 
bokstav. 

Övergång till F-klass: Vi har nu haft/kommer ha avslutningssamtal och efter påsk kommer samarbete med F- 
klass för barnen födda 2014 börja. En dag i veckan 
kommer barnen få besöka skolan. Info har kommit ut 
till berörda.  

Utvecklingssamtal kommer erbjudas för samtliga barn 
under våren 
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