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Just nu är vår elev Frida från högskolan i Gävle hos oss och gör sin praktik. Den här 

gången kommer hon att vara här i 7 veckor och vi tycker det är roligt när hon är med 

oss. Den 8 april börjar Maria Leek sin tjänst på Pusselbiten då Lena valt att gå 

tillbaka till sin gamla tjänst i Bergvik. 

I början av mars hjälpte vi våren på traven då vi hade utedag och grillade 

hamburgare. Dock var det lite kyligt att ta av sig vantarna och äta ute så vi satt i 

hallen och åt. Det var mysigt! Det är så härligt med ljuset så vi tillbringar allt mera 

tid utomhus och barnen längtar efter att ta fram cyklarna. Apropå våren har vi varit 

på en vårupptäckarpromenad 😊 Vi upptäckte en cyklist, grus på vägen, videkissar, 

syrenknoppar, vattenpölar, snödroppar och fågelsång. Vi har tittat på olika vårfåglar 

och även lyssnat hur de låter.  

Att experimentera är alltid roligt och på samlingen har barnen fått plantera gula 

ärtor. En burk med ärtor ställdes i ett ljust fönster och en ställdes i ett mörkt skåp, 

barnen fick gissa vad de trodde skulle hända med de olika planteringarna och snart 

ska vi ta fram och jämföra dem och se om barnens hypoteser stämde. Vi har också 

satt ner kålblad i olika glas med färgat vatten för att se vad som händer med kålen. 

4-åringarna har arbetat lite med bygg och konstruktion. Med projektorn så 

projicerades en bild på fina byggnader upp och barnen fick med hjälp av klossar och 

magnetplattor försöka bygga efter bilden på väggen. Det var roligt, lite klurit och en 

bra samarbetsövning. 5-åringarna deltar i kulanprojektet. Det är Kulturskolan som 

kommer till oss under 6 torsdagar och har sagodrama. 

  

Den 21 mars uppmärksammade vi alla människors lika värde genom att rocka 

sockorna. Vi pratade om våra olikheter och att vi alla är bra på olika saker sedan 

sjöng och dansade vi till rocka sockornalåten! 

 

/Marie, Cissi, Jens och Lena  


