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Januari 2021 
Varmt välkomna tillbaka efter ett skönt jullov. Januari bär med sig många roliga och 
spännande aktiviteter.  
 
Fredagen den 8/1 har Yrsas alla pedagoger planeringsdag och förskolan är då stängd 
Fredagen den 15/1 blir det julgransplundring med sång och dans. 
Måndagen den 18/1 är det personal och styrelsemöte 
Fredagen den 22/1 är det Sångsamling 
Vecka 2, 3 och 4 ägnar vi åt arbete inför vernissagen.  
Onsdagen den 27/1 bjuder vi in till vernissage mellan 13-16.30. Då har ni chansen att se 
barnens alla fina konstverk. 
 
Temat startar vi upp igen vecka 5 och så också idrott och naturstudier. Vi fortsätter med vår 
trollskog som tema och mycket spännande står för dörren. Genom trollens magiska värld lär 
vi ut språk, matematik, empati, känslor och mycket, mycket mer.  
Det är så mycket roligt som väntar och fantasin flödar! Efter dramaupplevelsen skapar vi, 
alstren sitter på respektive anslagstavla, gå gärna och titta!  
Gymnastik har de äldre barnen på måndagar. De yngre barnen har gymnastik på tisdagar 
och är alltid inne. Naturstudier har först alla barn födda 2015 och en bit in på terminen är det 
alla barn födda 2016 tur. Vi fortsätter att ha naturstudier tillsammans Rönnen och Björken då 
det i år är så få barn i dessa åldersgrupper. 
                                                                                                      
 
Utflykter 
Om vi får snö så försöker vi åka pulka så 
mycket som möjligt på våra utflykter och även 
på de äldre barnens gymnastik. Viktigt då med 
hjälm. För barnens säkerhet går det inte med 
cykelhjälm utan måste vara en hjälm avsedd 
för pulkaåkning. 
 
 
Veckans sång 
Vi påminner om vad vi kallar veckans sång. 
Det handlar om tecken som stöd som utvecklar 
kommunikation och samspel. Barnen (och vi) 
lär oss olika sånger med tecken så titta gärna i 
hallen vilket tecken vi lär in för tillfället och 
lär tillsammans med oss 
 
Varmt välkommen säger vi till Nora (född 
2016) och Adam (född 2018) som den 13 
januari börjar på Björken. Vi välkomnar även 
pappa Hani Kartal till oss på Yrsa förskola. 
 
Från januari så fördelas Yrsas pedagoger enligt 
följande: 
 
Björken: Frida, Malin, Emma och Isabell 
 
Rönnen: Christina, Karin, Stefani och Ewa 

Vi passar även på att berätta att Karin har 
beslutat att hon arbetar fram till sommaren för 
att sen gå i pension. 
 
Våra nya pedagoger Emma Pasanen och 
Stefani Baban hälsar vi extra välkomna till 
oss på Yrsa förskola. Emma börjar den 8/1 
och Stefani den 18/1. Båda har gjort sin VFU 
under förskollärarutbildningen på Rönnen så 
vi känner dem väl. 
 



 

 

 


