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En månad går fort och det är dags att skriva månadsbrev igen, som 

dessutom blir det sista månadsbrevet för terminen. 

Först och främst vill vi hälsa Julia 3 år välkommen till oss på avdelning 

grön. Hon började hos oss nu i maj och vi hoppas hon kommer att trivas 

hos oss. 

Maj brukar vara en månad när det är fullt i almanackan, så även i år. Vi 

har som vi tidigare berättat sått tomater som grott till plantor och blivit 

dags att plantera. De flesta har fått tagit hem sina och endast de yngsta 

barnen har kvar att plantera, vilket kommer ske så snart som möjligt. 

Månadens kalas har vi haft för Liam som fyllt 2 år samt för Alice J som 

fyllt 4 år. Det känns alltid lika speciellt för de barn som får ha kalas. Det 

är stort att få vara med och duka, ha krona på huvudet, säga ”var så 

god” till sina kompisar och att titta i hemliga lådan. Ur den valde Liam en 

boll och Alice föll för ett rosa diadem med öron på. 

Det har blivit en tradition för oss att anordna ”Pusselruset” vid förskolans 

dag. I år infann sig förskolans födelsedag torsdagen den 19.e maj och 

om vi inte räknat fel är det tredje året vi springer runt området, får 

banan och ”sportdryck” (lättdryck) när vi kommer i mål. Naturligtvis är 

det också prisutdelning där alla får kliva upp på pallen och få medalj. 

 

Denna dag avslutades med dropp in-fika för alla mammor, pappor, 

syskon och en och annan mormor som hämtade sina barn. Vi hade sån 

tur med vädret och vi kunde sitta ute och mysa och småprata lite grand. 

Fikat vi bjöd på hade Nova och Alice P bakat och borden prydes bland 

annat av fina tulpaner som Maxim hade med sig hemifrån. 

Varje år har vi barn som växt upp och ska lämna oss för att gå vidare till 

skolan och förskoleklass. I år har vi på grön fem barn som slutar i juni 

och de tackades av på vår ”Sommarfest”, som fick hållas inomhus på 

grund av det regniga vädret. Som tur är fick vi låna idrottshallen här på 

området och ha vår årliga fest. Om en något hög ljudnivå blev det 



trevligt ändå med tipsrunda, sång, dans och fika på filten. 10:orna fick 

sina gurkor och diplom och vi fick jättefina och uppskattade presenter! 

Tack så jättemycket! 

Våra barn gör verkligen bra ifrån sig då det gäller att sjunga och 

uppträda. I regn och rusk tog Annica och Anna-Karin bussen in till stan 

med husets 10:or, för att uppträda på hemtjänstens sommarfest på 

Norrtullskyrkan. Det gick lika bra där som vid vår egen sommarfest och 

stora applåder ljudade då de sista tonerna av Hasse Anderssons ”Guld 

och gröna skogar” tonade ut. Barnen hade själva fått önska låtarna och 

då blir det ju extra roligt och speciellt. 

 

 

Några gympapass har det blivit under månaden som gått. I går gick det 

tredje och sista av stapeln som blev en liten extra fest för våra 10:or. 

Marie och Anette hade lekar med barnen utomhus i det fina vädret och 

lunchen bestod av pizza som intogs i gröngräset. 

Några av de äldre grabbarna från grön och gul spelar mycket fotboll 

tillsammans ute på gården. Över huvud taget har barngruppen lätt att 

inspireras av lek och sysselsätta sig utomhus. Förutom fotboll är det 

cykling, sandlek, rollekar, gungning med mera som gäller.  

Tidigare i vår plockade vi barr till våra myrtavlor som blev klara i början 

av månaden. Barnen fick trycka sina brunmålade tummar på papper, rita 

dit ben och klistra barr runt omkring. Nu pryder de fint vår vägg i 

målarrummet. Kom gärna in och kika! Trevlig sommar! 

 

 



 

 

 

 


