
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 

Vi har under mars skapat i vår ateljé med att göra fjärilar till avdelningens fönster i tamburen, gjort ett 
moln med ”Kompis-cirklar”. Vi har börjat så gräs till påskdekoration.  

Vi har haft flera fina dagar då vi gått ut i naturen och letat efter vårtecken. Barnen upptäckte 
knoppar, bäcken som porlade, fåglar som kvittrade. Vi såg också några myror som krupit fram från 
myrstacken och vi har börjat skapa en myrstack och myror i ateljén. Vi gick på promenad tillsammans 
med Humlan och Nyckelpigan för att titta på en nyfödd kalv.  

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 

Under följande månad fortsätter vi följa vad som händer i naturen genom att vistas i naturen och att 
fånga upp det barnen upptäcker. Vi utmanar det vidare genom fakta, skapande, nya naturupplevelser.                                                                                                                 
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 2020 

Inköp av böcker: 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! 

De avslutande utvecklingssamtalen är genomförda för barnen födda 2014 och samarbetet med        
F-klass kommer börja veckan efter påsk . Info har lämnats till berörda vårdnadshavare. 

Utvecklingssamtal kommer erbjudas för samtliga barn under våren. 

Påsken närmar sig och vi önskar att ni alla ska få en fin påsk🐣  

Hälsningar Anki, My, Teresia, Esther 
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