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Höst börjar lite smått övergå till vinter och årets första snö har fallit. Överlyckliga barn vill ut 

och skotta, rulla snöbollar och åka stjärtlapp. Kom ihåg att ta med hjälmar till era barn! 

Vi har hunnit med lite skogsutflykter under hösten och vi har lämnat papper och skräp vid 

återvinningsstationen. Barnen har tilldelats en ”gåkompis” där stor hjälper liten! Det funkar 

väldigt bra och barnen är duktiga att gå efter vägen! 

Årets maskerad gick av stapeln den 3 november och den gröna avdelningen fylldes med 

skelett, ninjor, häxor, prinsessor, ballerinor och en och annan Pippi Långstrump. Vi fikade, 

sjöng och dansade disco, en mycket lyckad förmiddag .  

Även i år kommer Annelie från kulturskolan och har resväskan med våra 5-åringar. De får 

tillsammans med henne, resa till olika platser i fantasin. Söderhamn, Paris och havet är de 

platser de besökt hittills! 

Vi har intervjuat barnen och fått många kloka svar! Till exempel att man blir vuxen på 

måndag, spöken är läskiga och en riktig kompis är snäll. Intervjuerna sitter på den gröna 

tavlan om ni vill läsa vad era barn svarat! 

På samlingarna arbetar vi mycket med språklig medvetenhet. Förutom sånger har vi rim, 

ramsor, lyssnande övningar och vi har även börjat ”smaka” lite på alfabetet. Vi tittar på hur 

bokstäverna ser ut, vad de heter och hur de låter. Barnen är väldigt intresserade och leker 

själva med språket. 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö 

På läsvilan för de barn som inte sover, har vi provat med att läsa massagesagor. Det är korta 

sagor som har i syfte att trycka på pausknappen en stund och få barnen att komma ner i 

varv. Barnen får medan vi läser boken massera varandra på ryggen. Att massera varandra 

bidrar till empati och ökad trygghet mellan barnen.  

Advent och lucia närmar sig med stormsteg och vi har gjort ljuslyktor och börjat öva 

luciasånger. Den 16 dec. bjuds ni in till luciafest där ni kommer få lyssna till den fantastiska 

sången och fika. 

 

Trevlig helg!  

 


