
Hej och välkomna tillbaka efter sommarledigheten! 

På Nyckelpigan har det nu blivit en ny barngrupp med barn som 
kommit från humlan födda -17 och -18.  Ett barn är kvar sedan 
tidigare.  Vi är nu 13 barn.  

Under läsåret som följer kommer vi att arbeta med Tema Resa. 
Barnen har redan nu kommit med tankar kring ordet resa och vi 
kommer så småningom komma ut med ett brev med hur vi kommer 
fortsätta temat nu.  

På tisdag den 8 sep startar vi upp skapande skola. Då kommer Lotta 
Wisth och hon kommer vid 2 tillfällen. Under dessa tillfällen kommer 
barnen att få jobba med lera.  

Vi kommer som tidigare att fortsätta att gå till gympasalen och det 
gör vi på torsdagar. På tisdagar kommer vi att gå till skogen. 

I september gör Amanda sin sista dag hos oss innan hon går på 
mammaledighet. Vi kommer sakna henne så!! Hon kommer att gå 
hem den 11 september, vi håller på att rekrytera till den tjänsten och 
kommer att gå ut med information så snart det är klart.  

Vi vill påminna om riktlinjerna kring Corona. Vid snuva och 
förkylningssymtom får man stanna hemma, så även syskon. 2 
symtomfria dagar gäller därefter.  

Glöm inte att varje dag se över barnens extrakläder och kläder efter 
väder.      

Ha det gott! Hälsningar Linnea, Amanda och Adriana 

Nyhetsbrev  
Avdelningen Nyckelpigan 
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