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Våren är här och vi njuter ute i det härliga vädret. Vi har städat vårt uteförråd, tagit fram cyklarna och 

fått lite nya hinkar och spadar. Det är även härligt att höra alla vårfåglar. På samlingen har vi bland 

annat lyssnat på olika fågelljud, tittat på bilder och lärt oss lite fakta om vårfåglar. Fråga gärna ert 

barn hemma vilken fågel som säger titt-ut titt-ut, sisisisuu eller vilken som kan räkna till sju! :) Vi har 

även gjort fina fågeltavlor till ramarna i målarrummet. 

   

På sportlovet gjorde vi en bussutflykt till Klossdammens lekpark. Där åkte vi madrass, lekte i 

lekparken och fikade o´boy och smörgås! En blåsig men rolig dag var det. 

Flera kalas har vi hunnit med och de som blivit firade är Julia H 4 år, Penny 3 år, Maxim 6 år och Mille 

6 år. De valde alla en varsin present ur hemliga lådan. Grattis till er! 

Den 21/3 rockade vi sockorna och bar olika strumpor på våra fötter. Det är en dag att 

uppmärksamma människors olikheter och alla människors lika värde. Att vara olika är bra och alla är 

vi bra på någonting. I vårt värdegrundsarbete har vi också pratat känslor, hur vi är mot varandra och 

gjort nya Pusselbitenregler. 

Det är många av våra yngre barn som slutat att sova middag vilket innebär att gruppen som lyssnar 

på saga efter maten blivit väldigt stor. Därför har vi nu delat upp barnen i två grupper för att lättare 

kunna välja en bok som passar efter mognad och för att det ska vara lättare för alla barn att se 

bilderna. Det blir en mysigare stund för alla. 

Med 5-årsgruppen har vi bland annat pysslat med en lera som heter silky Clay, bakat chokladbollar 

och spelat Uno.  

En superhärlig dag hade vi förra veckan. Då var vi ute hela dagen på den Röd/Blå gården och grillade 

hamburgare till lunch som vi åt ute i solskenet. Därefter grillades det Krabbelurer som vi smaskade i 

oss till efterrätt, gott och mysigt var det och på eftermiddagen var både barn och fröknar trötta… 

 

   

 

Trevlig helg! 
 


