
Hej, 

Tiden går och nu är vi redan halvvägs in i februari. 

Vi är ute så mycket vi kan, vilket både vi och 

barnen gillar, och nu när det börjar bli ljusare på 

eftermiddagarna kan vi äntligen vara ute även 

efter mellis. Varje måndag gör vi gårdsbyte med 

Gul/Grön så att även våra barn får vara i 

pulkabacken. Kom ihåg att barnen behöver ha 

egna hjälmar med gröna spännen! 

Vi vill åter igen påminna om att alla barn behöver ha ”kläder efter väder”, 

vilket just nu innebär varma kläder! Då lager på lager är bästa metoden 

för att hålla sig varm behöver alla ha ullstrumpor(strumpor med 

halkpluttar blir iskalla i skorna, likaså vanliga bomullsstrumpor!), 

raggsockar, fleecekläder (både byxa och tröja), 

varma vantar, gärna i två uppsättningar så vi 

kan byta vid behov, varma stövlar eller 

kängor, overall eller täckbyxor och jacka, 

halsduk eller halskrage och en varm 

mössa. En lite tunnare mössa kan också 

vara bra så de kan ha hjälm utan att det 

blir trångt om de ska åka pulka. Har man 

ett barn som man vet fryser lätt kan det även 

vara bra med ett underställ! 

På morgonen förväntar vi oss att de barn som kommer 09.00 eller senare 

är klädda och klara, alt att ni föräldrar klär barnen här! 

För att vi ska hinna ta oss iväg på utflykter måste alla barn vara här och 

färdigklädda senast 09.30, längre än så väntar vi inte på er, kommer 

man senare får man stanna kvar här på Pusselbiten tillsammans med 

någon annan avdelning tills vi kommer tillbaka. Vi är alltid tillbaka till 

lunch, dvs. 11.00, om vi gör spontana utflykter, gör vi en utflykt där vi äter 

lunch borta planerar vi långt i förväg! 



Varje fredag morgon skickar vi iväg beställning på mat för kommande 

vecka, därför är de så viktigt att ni fyller i tider för ert barn senast torsdag 

eftermiddag! Det är fortfarande väldigt många som inte gör det och då 

är det svårt för oss att veta hur många portioner vi ska beställa! 

Som det är just nu måste vi räkna med att alla kommer, för att sedan stå 

och slänga massa mat i soporna eftersom inte alla dök upp. Det är 

väldigt mycket pengar som skulle kunna gå till något roligare! Ska vi 

börja beställa enbart till de som är uppskrivna kanske ni dyker upp 

oanmälda en dag och så har vi ingen mat till ert barn, och det vore 

väldigt tråkigt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nu kommit igång med sångsamling tillsammans med gröna sidan. 

Vid det första tillfället var vi utomhus i vår lilla skog på gården, 

supermysigt! Barnen här på blå tycker alla om att sjunga och dansa så 

det är ett uppskattat inslag. 

I vår har vi bytt fokus i våra tvärgrupper som vi har varje tisdag efter 

lunch tillsammans med röda sidan. Vi jobbar nu med språket på olika vis; 

rim, ramsor, munmotoriska övningar. Men även lite matematik och teknik 

mm. Det finns massor med roliga saker man kan göra! Fråga gärna 

barnen hemma för de brukar tycka det är roligt att berätta, vilket i sig är 

en bra träning för språkutvecklingen. 



Tandborstningen fortsätter vi med och nu har det blivit en rutin. De flesta 

av barnen påminner oss om vi skulle glömma bort. Alla barn borstar 

själva med stöttning från oss vuxna. 

Nu under våren kommer den största förändringen här på blå vara att 

Lena slutar och vi får en ny kollega/fröken som heter Susanna. Vi tror att 

det kommer bli superbra även om vi alla kommer sakna Lena! Det 

kommer även att komma lite nya barn både på blå och röd då det är 

barn som ska sluta. 

 

Mvh Sandra, Emma, Lena och Jens 

 


