
Nytt från Humlan  
Välkomna till en ny termin hos oss på Humlan. Vi som jobbar 
på avdelningen denna termin är Esther Nilsson, Jonna 
Andersson och Maria Persson. Måndag-torsdag är vi alla tre 
på plats, på fredagar är Maria ledig.  

Från och med v. 35 är det tolv barn inskrivna på Humlan. 
Under kommande veckor kommer vi lägga stort fokus på att 
låta barnen lära känna varandra, oss vuxna och miljön här på 
förskolan. Genom att vara nära barnen och stötta dem såväl i 
leken som i rutinsituationer vill vi skapa en trygg lärorik miljö 
för barnen.   

Amanda kommer att gå hem med graviditetspenning den 11 
september, vi håller på att rekrytera till den tjänsten och 
kommer att gå ut med information så snart det är klart”, eller 
nåt liknande.  

Gemensamt tema för alla avdelningar kommer i höst vara 
”Tema Resa”. Vi på Humlan kommer att utgå från en resväska 
där det döljer sig olika spännande saker. Under höstterminen 
vill vi fokusera extra mycket på sång, dans och rörelse. På 
väggen i tamburen kan ni följa temat samt läsa om våra 
prioriterade mål.  

Är det något ni undrar över så tveka inte att höra av er till oss, 
inga frågor är för små eller för stora. Vi ser fram emot en rolig 
och utvecklande höst tillsammans med era barn!  

Hälsningar 

Esther, Jonna & Maria 
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Kontakt Humlan 
Tel: 070-1622150 

Mail: forskolan@tofthaga.se 

Kom ihåg:  
Arbetsdagen 26/9 
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