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Vädret är minst sagt växlande. Solen har stundtals skinit från en klarblå himmel 
och dessa dagar har vi har varit mycket ute och njutit av det fina vårvädret. 
Kom ihåg att ta med keps eller solhatt till alla barn som skydd för ansiktet. 
Smörj också gärna barnen på morgonen. Sen öser regnet ner andra dagar och 
även då är vi ute och leker med vattnet. Viktigt dessa dagar att det finns 
regnkläder med hela gummiband, gummistövlar samt galonvantar. Allt för en rolig 
utevistelse för barnen. Det hänger ibland en hel del kläder på snurrorna i hallen. 
Titta gärna om något är ditt och märkt det då innan det läggs tillbaka i facket. 
Märkpenna att låna finns på båda avdelningarna. 
Torsdag 3/6 spelas teatern upp på fm och de som börjar förskoleklass bjuder på 
tårta. Tyvärr inget teaterfirande på kvällen i år av coronaskäl. 
Onsdagen den 9/6 är det Olympiad. Vi är ute på Yrsaplanen och springer fort, 
hoppar långt, kastar boll, springer hinderbana, kastar prick och sist, men absolut 
längst, springer maraton. En rolig och aktiv förmiddag. Kom ihåg ta med bra 
springskor. 
Måndagen den 14/6 har vi utvärderingsdag och Yrsa är stängt. 
Onsdagen den 23/6 firar vi midsommar. Vi plockar blommor och klär vår egen lilla söta 
midsommarstång, dansar och äter midsommartårta. 
VAD GÄLLER 
I SOMMAR? 
V.26 Är det lite 
barn och vi slår 
vi ihop 
avdelningarna. 
Vi har öppet efter 
de behov som ni 
uppgivit på 
sommarlappen. 
Öppettider står 
på ytterdörren. 
Vissa dagar 
stänger vi 16.30 
och vissa dagar 
öppnar vi senare. 
Se lapp på 
dörren. 
Juli är det stängt 
v.32 är det få barn och även då har vi andra 
öppet efter de tider ni uppgett behov av. Vissa 
dagar stänger vi 16.30 och andra dagar öppnar 
vi senare. Öppettider står på dörren. 
Kom ihåg tömma barnens fack helt när ni 



 

 

går på semester för att underlätta 
städningen. Vid midsommar är det dags för 
storstädning av hall igen och för att 
underlätta för ”städpatrullen” plockar alla 
hem allt i både korgar, på krokar och på 
skohyllor. 
VI PÅMINNER OM VÅR PLANERINGSDAG MÅNDAGEN DEN 16/8 då vi planerar 
höstens spännande tema (Yrsa stängt) 
Vi vill slutligen önska alla en riktigt härlig semester och ge en extra stor kram till alla våra 
underbara barn som går vidare i livet nu till sexårsverksamheten. Stort lycka till Klara, 
Emanuel, Theo, Juniper, Dag och Wilgot. 
 
 
 
 
 
 
 
 


