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Februari 2021 
Nu har vi börjat med tema, gymnastik och naturstudier. Skönt att komma igång som vanligt 
tycker alla. Vi fortsätter med Troll som tema och mycket spännande står för dörren. Trollen 
träffar sina kompisar sopmonsterna och vi arbetar med hållbarhet, sortering och vår natur. 
På stora temat står även känslor i fokus. 
I den yngre gruppen kommer trollen och leker kurragömma. De gömmer sig bakom, under, i, 
på, över, framför. Barnen hjälper till att leta och vi tränar lägesbegrepp. Vi fortsätter sen med 
tid, dag och natt och insekter. Även de små får träffa sopmonsterna och lära sig om sortering 
och vår natur 
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. 
Naturstudier har först alla barn födda 2015 och en bit in på terminen är det alla barn födda 
2016 tur. Naturstudierna är vissa veckor på måndagar och vissa veckor på tisdagar. 
 
Torsdagen den 11/2 är det personal och 
styrelsemöte 
Fredagen den 12/2 är det fest med tema 
skogens djur. Kom utklädd (eller ta med) 
Fredagen den 19/2 är det sångsamling 
Observationsveckor 
Vecka 5 Björken och Vecka 6 Rönnen 
Under dessa veckor kommer barnen en i taget 
tillsammans med ansvarig lärare få utföra 
spännande uppgifter och vi observerar då 
samtidigt barnen inför kommande 
utvecklingssamtal. Dessa 2 veckor har vi tema 
och idrott som vanligt men övriga aktiviteter 
har uppehåll. 
Utvecklingssamtalen beräknas bli mellan 
vecka 8 och vecka14. 
Årets föräldramöte 
var tänkt att vara måndagen den 1/3 18.30. 
Tyvärr får vi inte hålla det enligt rådande 
bestämmelser vilket vi tycker är mycket 
tråkigt. Ni får informationen ändå i skriftlig 
form men tyvärr kan vi inte som vi brukar 
visa små smakprov på vårt tema och 
sångsamling och heller inte fika och umgås 
vilket brukar vara väldigt trevligt. Vi måste 
dock tyvärr göra så denna gång 
beroende på omständigheter vi inte rår 
över.  
. 
Veckans sång 
Vi påminner om vad vi kallar veckans tecken. 
Det handlar om tecken som stöd som utvecklar 
kommunikation och samspel. Barnen (och vi) 
lär oss ett tecken i veckan så titta gärna i hallen 
vilket tecken vi lär in för tillfället och lär 
tillsammans med oss 
Sexårsträffar 
Under vårterminen har vi som tradition att alla 
blivande förskoleklass-barn på Yrsa, Gamla 

Uppsala förskola och Laxen träffas och lär 
känna varandra.  Vi har tyvärr fått skjuta upp 
dessa träffar så länge Covidrestriktioner råder. 
 
SPORTLOV VECKA 8 
Denna vecka har vi uppehåll med tema, idrott 
och naturstudier. Denna vecka behöver vi veta 
vilka barn som har omsorgsbehov och i så fall 
tider då vi anpassar öppettider och vikarier  
efter omsorgsbehoven. Fyll i lapp på 
avdelningen så fort som möjligt men senast 
Måndagen 1/2. 
Vi passar också på att påminna om att se till 
att kläder efter väder finns i barnens fack. 
Viktigt nu med halskrage, sockor och gärna 
dubbla vantar.Kom ihåg att märka. Bra även 
att hjälm finns för pulkaåkning främst på 
utflyktsdagar men ibland även på uteidrotten 
om vi får snö.  

 
 



 

 

 


