
Hejsan, 

Vi välkomnar ett nytt barn till oss på Humlan. Under kommande veckor 
kommer vi fortlöpande ha inskolningar. Vi kommer att bli under terminens 
gång 15 barn på Humlan.  

Då vi har en ny lokal, personal och barngruppen har utökats ser vi att 
behovet av trygghet har ökat mer denna termin. Vi vill då därför lägga stort 
fokus på våra rutiner, att finnas nära barnen samt värdegrundsorden: 
TRYGGHET, GEMENSKAP och GLÄDJE. Vi har b.la tillsammans-lekar, som 
tex björnen sover och sjunger mycket tillsammans för att skapa vi-känsla.                                                

Vi går ner till tallnäs gympasal på måndagar, jämna veckor, mellan kl 
9.00-9.40. Vårt första tillfälle denna termin gick vi ner för att bland annat 
bekanta oss med lokalen samt hade boll-lek. Barnen tyckte det var roligt att 
få springa och röra på sig, dansa, björnen sover, sparka och kasta boll 
tillsammans. Här upplever vi att barnen har en rolig stund ihop och får bland 
annat in några av våra värdegrundsord : Glädje och Gemenskap. För att få in 
barns inflytande i detta har vi satt upp våra värdegrundsord i nivå med 
barnen på en vägg. Där kommer bilder att sättas upp fortlöpande under 
terminens gång där vi då enkelt kan prata och reflektera kring bilderna som 
sitter uppsatta.  

Vi kommer att starta upp veckans bok. Vi upplevde att barnen tyckte det var 
roligt att få ta med sig en bok hemifrån och visa på samlingen för 
kompisarna. Detta är något vi vill ta till vara på och fortsätta med. 
Dokumentation kommer att sättas upp inne på Humlan, så håll utkik 😊  

Vi kommer att fortsätta jobba med veckans tecken i b.la den dagliga 
verksamheten. Vi kommer att välja ut några tecken i veckan som vi kommer 
att fokusera mer på. De tecken som vi fokusera just nu på finns i en ram inne 
på Humlan, vid matborden, kika gärna där😊  . I dagsläget sitter Mjölk och 
Vatten uppsatta. 

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

Hälsningar Jonna, Amanda & Kajsa 
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HUMLAN

Bilder från 
verksamheten 

Vi leker björnen 
sover tillsammans

Vi utforskar vår nya 
magnettavla 
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