
Hej, 
 

Tiden går fort när man har roligt och nu är vi 

redan halvvägs in på höstterminen. Vi har 

passat på att vara ute i det härliga höstvädret så 

mycket vi kunnat och det fortsätter vi med så 

länge som det inte är för kallt. Till vintern blir 

det mer innevistelse så det gäller att ta tillvara på 

tiden innan dess. 

Denna termin har vi hälsat Ella, Nellie, Melker, Liv och Ines varmt välkomna 

till oss på Blå. Vi hoppas att ni trivs här hos oss! 

Under dessa månader som gått har vi hunnit ha två kalas. Vi har firat Alice 

och Agnes som blivit 5 år, Treasure och Charlie som blivit 4 år och Leo som 

blivit 2 år. Som vanligt dukade vi upp med glass och tillbehör och de som 

velat har fått ta med och bjuda på något. Barnen har också fått en ballong 

med sitt namn på samt en liten present ur kalaslådan. 

Under hösten har vi fortsatt att arbeta med ”Naturen” som tema för 

verksamheten och här på Blå har vi valt att djupdyka lite med 

underrubriken ”Kroppen”. Vi bekantar oss med hur 

kroppen ser ut, vilka kroppsdelar som finns och hur 

man kan använda kroppen. Vi undersöker hur långa 

vi är, undersöker våra sinnen och pratar om vad som 

kan hända om någon kroppsdel går sönder eller 

försvinner. Vi har även pratat om vad som händer när man äter mat, varför 

man äter mat och i vilket format maten kommer ut igen. Barnen är väldigt 

nyfikna och tycker att det är intressant. Vi sjunger också många sånger om 

kroppen där vi även har en hel del rörelse. 

Tillsammans med Röd har vi tvärgrupper där vi delat upp de barn som inte 

sover i två grupper, en har samling på Röd och en på Blå och även då pratar 

vi om kroppen. Dessa grupper träffas varje tisdag efter lunch. 

Torsdagen den 3 november (3/11) kommer vi tillsammans med övriga 

avdelningar att fira halloween. Barnen kommer att delas 

upp i grupper beroende på ålder och sedan sprider 

vi ut oss på olika avdelningar och firar lite olika 

beroende på hur gamla barnen är. Barnen får 

väldigt gärna klä ut sig vid detta tillfälle, men 

tänk på att det finns många små barn som kan 

bli rädda. Håll det på en lagom nivå! Denna dag 

vill vi att samtliga barn som ska vara här kommer 

SENAST 09.00 för att hinna delta! 

Denna termins drop-in fika kommer att vara samtidigt som vårt 

Luciafirande, vilket blir den 15 december (15/12) 14.00. 



Schema över jul och nyår sitter nu uppe i hallen och det vill 

vi att ni fyller i så snart som möjligt för att vi ska kunna 

planera verksamheten. Fyll i dag för dag och om barnen 

inte skall vara lediga vill vi även att ni fyller i de tider 

som kommer gälla. Vi kommer att ha öppet alla dagar 

som inte är helgdagar, men endast en avdelning och det 

är inte säkert att det blir ordinarie personal då många vill 

vara lediga även bland oss. 

Vecka 45 kommer det att komma en elev från högskolan som skall göra sin 

praktik hos oss och det tycker vi känns jätteroligt. Hon heter Hanna och 

kommer att gå parallellt med Lena fram till jul. 

Nu är det en ny årstid och det är 

den svåraste när det gäller att klä 

barnen rätt, det är nu vi behöver ha 

”allt” här på förskolan. Barnen 

behöver ha galonkläder, antingen 

fodrat eller ofodrat + ett fleeceställ 

samt fodrade gummistövlar för 

regniga och blöta dagar. De behöver 

också ha skalkläder + fleece så vi 

kan reglera efter temperatur de 

dagar det inte är blött. Rejäla skor 

kan också vara bra att ha utöver 

stövlarna, tänk på att kolla så skor 

och stövlar passar ordentligt och att 

man kan få plats med en extra 

socka i dem vid behov, är skorna 

minsta lilla för små fryser barnen 

om fötterna.  

Mössa, halsduk/buff samt vantar av olika slag behövs också nu, 

galonvantar är jättebra när det är blött, men är det kallt blir barnen 

jättekalla av dom även om de har foder, så tunna bomullsvantar, dvs 

fingervantar eller tumvantar, bör också finnas på hyllan. Vet ni med er att 

ert barn lätt fryser om fötterna är det bra om ni har ullstrumpor vi kan byta 

till när vi ska gå ut. Tänk också på att strumpor med halkpluttar under blir 

jättekalla i skorna, vill ni att de ska ha det på sig inomhus så lägg ett par 

utan på hyllan! Det behövs också ombyten av vanliga kläder så de har att 

ta på sig ifall de skulle bli blöta igenom ytterkläderna! 

  



Vi vill påminna igen om att vi senast torsdag eftermiddag varje vecka 

behöver ha barnens tider för kommande vecka. Detta är för att vi ska kunna 

beställa rätt mängd mat till veckan som kommer, detta gör vi på fredag 

morgon före 08.00! Det är också viktigt att ni vid hemgång stryker ert 

barn på listan i hallen. Detta är för att vi vid händelse av tex brand, rycker 

med oss listan för att all personal ska veta hur många barn som är kvar på 

respektive avdelning! 

Vi tycker om att vara spontana och kunna gå 

iväg på utflykt när vi får lust och vädret är med 

oss, därför vill vi att alla barn kommer antingen 

till 09.00 eller till 11.00. Vill man komma en tid 

emellan dessa, slå en signal på morgonen 

(innan 08.30) och kolla med oss om vi ska iväg 

eller om vi är kvar här på Pusselbiten. Kommer 

man hit och vi är iväg får barnen vara med 

någon annan avdelning tills vi kommer tillbaka. 

Vi har inte möjlighet att ta oss iväg på utflykt efter lunch eftersom många 

barn sover, så ska vi hinna göra något måste vi ta oss iväg på morgonen, vi 

kan inte stå och vänta. Ska vi göra någon större utflykt planeras självklart 

detta i förväg och då talar vi om det innan! 

 

  // Emma, Lena och Sandra 

 


