
 

 

YRSABLADET 

 April 2021 
Vi ser fram emot denna vårmånad. Vi avslutar drama och idrott vecka 17 och istället väntar 
vårens alla fantastiska upplevelser med odling, natur, skogsutflykter och teater. Vi försöker 
att vara ute så mycket som möjligt nu när vädret tillåter. Vi håller tummarna för att solen 
skiner och att vi får en skön vår. När solen lyser extra stark är det viktigt att barnen är 
insmorda och att de har en keps/solhatt med sig. 
April 
Fredagen den 9/4 är det hattfest. Ta fram en rolig, snygg eller spännande hatt eller dekorerar 
en mössa eller keps du har (eller ta med i påse så barnen kan byta om sen) 
Tisdagen den 27/4 är det personal och styrelsemöte.  
ÅRSSTÄMMAN som skulle varit i april är framflyttad till TORSDAGEN den 20/5 p.g.a. 
att vi vill vara ute av Coronaskäl. Mer info kommer på dörren från styrelsen längre 
fram 
Onsdagen den 28/4 Skräpplockardag i omgivningarna runt förskolan 
Vecka 17 avslutas idrott, naturstudier och tema.  
Naturstudierna är i full gång. Barnen födda 2015 har denna termin arbetat med magnetism, 
elektricitet, vatten i dess 3 former (flytande, fast, ånga) ljudvågor och örat, luft, vindkraft och 
vattnets kretslopp.                                                        
Barnen är så aktiva och intresserade på naturstudierna. Det är spännande att prova och 
forska och vi har verkligen lyckats etablera en inställning där det roliga är att just prova och 
undersöka för att på så sätt få reda på saker som i sin tur väcker nya frågor. Det är nu dags 
för barnen födda 2016 att få prova på naturstudier några gånger och de kommer under vecka 
14-17 att undersöka flyta och sjunka, vätskors densitet och vilka som går att blanda och vilka 
som ligger i skikt, kappillärkraft och undervattensvulkaner. Spännande inte sant?                            
 
Temat kommer i april för de yngre att få besök av trollet Tina som är i skogen och upptäcker 
små vänner som den lilla nyckelpigan och den roliga spindeln. Tina och hennes kompisar 
som vi haft med oss hela året Kompostina, Prassel, Plastis, Metallica och Lysien hjälps åt att 
ta hand om skogen. De städar den och hjälper skogens alla stora och små varelser. De äldre 
barnen träffar trollmor och metallica som lär dem om rim och insekter. De avslutar även de 
med en stor skräpplockarfest i skogen. Ni ska veta hur intresserade barnen är på temat. De 
sitter och lyssnar på teatern med stort intresse och de är så aktiva och intresserade av både 
trollen och deras sopmonsterkompisar. Vi önskar ni kunde se dem och ta del av deras stora 
iver och glädje. 
 

Vårtips 
Gå in och följ vår 
webbholk.  
http://217.209.101.135:2222
2/ 
användarnamn Yrsa 
Har vi tur får vi se hur 
äggen först ruvas och sen 
kläcks. 
 
 
Under april kommer även alla barn i stora temagruppen att tillsammans med Emma och 
Christina få arbeta med skulpturer. Vi tittar på Bror Hjort s skulpturer och samtalar kring hur 
känslor kan uttryckas med kroppsspråk. Vi kommer sen få göra egna skulpturer i lera. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


