
Grön Loggbok Maj 2021 

I början av maj hade vi en planerad brandövning som gick mycket bra. Vi har en till 
som kommer att komma oplanerad före semestrarna. (Oplanerad i den mån att vi 
bara vet att den kommer att komma, men inget mer.) Vi håller tummarna för att den 
går lika bra!  

Vi gjorde även en utflykt till Televinken som var noga planerad med 
skräpplockning/sortering, vårbingo, frukt och lek. Men när det kommer till väder 

(…och barn…) kan en inte alltid räkna med att planeringen håller! 😉 Det stormade 

så mycket att vi valde att leka och äta frukt. Men när nästa utflykt blev av fick vi 
möjlighet att skräpsamla och sortera det nere på Tempo. För att sedan leta vårtecken 
och checka av i vårbingon på vägen tillbaka till Grön. 

Vi firade Förskolans dag med att springa årets Pusselrus och vi startade med en 
uppvärmning som Jessica på Gul höll i. Tävlingsnerverna på påtagliga hos vissa. 
Men alla sprang i mål som vinnare! Efteråt hade vi prisceremoni med guldmedaljer 
och diplom till alla och fika i gräset. 

De blivande 6-åringarnas fröken Jenny har varit till oss och träffat alla nya barn och 
berättat lite om förskoleklassen.  
 
Vi har skolat in ett nytt barn så nu väntar vi med resterande inskolningar till i 
höst/vinter. V. 32 jobbar Grön/Gul ihop och vi har då även inskolningar. 

Jessica på Gul kommer att sluta hos oss och ska till hösten ha förskoleklass, vi 
önskar henne ett varmt lycka till! Istället kommer Julia Wahlund till Gul och kommer 
under hösten att jobba 3 dagar/vecka, tills hon tar sin examen vid jul. 

Sommarfest har vi den 8/6 kl. 9.00-12.00 och tyvärr får inga vårdnadshavare delta. Vi 
kommer att äta Pizza istället för ”vanlig” lunch och en glass kan det också bli! Vi 
berättat mer efter.  

27 augusti är det planeringsdag och förskolan är stängd. Behöver ni barnomsorg så 
meddela det 3v innan. 

Våren har ju lyst med sin frånvaro men nu tycks värmen och förhoppningsvis även 
solen ha kommit för att stanna! 

Vi önskar alla en riktigt fin sommar, med sol, glass och bad! 

Maria, Marie, Pia & Sofia 

 


