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Under vecka 20 och 21 pågår mycket hemligheter bland våra äldsta barn(2015) med 
Christina och Emma. Det är teaterhemligheter och väldigt spännande. Men hemligt så ingen 
ide ni försöker få barnen att skvallra. Torsdagen den 3/6 är det SOMMARFEST. Pga 
rådande regler om maxantal så blir denna teater tyvärr inte för Yrsas alla familjer på 
kvällen som vi brukar. Vi är ledsna för det, men i dagsläget finns det ingen annan lösning. 
Barnen födda 2015 bjuder sina kompisar på tårta på dagen istället för på kvällen och alla 
barn får då även se teatern som visas på kvällen. Vi filmar teatern och lägger ut på hemsida 
för alla er andra.  
Torsdagen den 20/5 firar vi förskolans dag. Tyvärr har Laxen ställt in det gemensamma 
firandet men vi firar på själva. Vi fikar som barnen bakat och blåser såpbubblor på gården. 
Onsdagen den 5/5 är det BAMSEBANAN. Vi går då till Röbo-skogen med mat där vi är med 
om ett spännande äventyr. Någon har gjort dumma saker i skogen. Vem kan det vara? Alla 
barn på Yrsa är med och reder upp situationen.  
Vi har fått placerat nya barn till hösten och fördelningen ser ut enligt följande: 
På rönnen välkomnar vi Gabriels lillasyster Betty född 2020 och Märtha född 16 
På björken välkomnar vi 
Estrid född 18 och lillebror August född 19 samt Jacob född 16 
V kommer att ha 16 barn i båda grupperna till hösten. 
 

Äntligen övernattning för den stora temagruppen 
Först ut är Björken fredagen den 7/5 
Sen är det Rönnens tur onsdagen den 12/5 
Mer information finns på avdelningarna men vi passar på att vädja till alla föräldrar 
om hjälp dessa två datum. Har du möjlighet att hämta tidigare dessa dagar är vi 
oerhört tacksamma. Allt för att vi ska ha möjlighet att ge barnen denna roliga 
upplevelse. För att ha möjlighet att åka iväg klockan 14 dessa två dagar krävs att det 
inte är för många barn kvar på förskolan med den övrig personal. 
 
Vi passa även på att påminna om utvärderingsdagen måndagen den 14/6 då Yrsa håller 
stängt samt att det är stängt fredagen den 14/5 (istället för nationaldagen) 
 
Styrelsen påminner om årsstämman som är Torsdagen den 20/5. Mer information 
kommer från styrelsen. Har man inte möjlighet att komma själv måste man ordna 
med fullmakt då vi måste ha alla närvarande för att kunna ta beslut. 
 
Fixardagen sker i år på ett alternativt sätt som så mycket annat detta ovanliga 
covidår. På dörren finns diverse uppdrag som vi istället för att utföra 
tillsammans tar varsitt av. Skriv upp er på det uppdrag ni önskar ta. Ni ser datum 
som uppdraget ska vara utfört efter varje uppdrag. Vår förhoppning är att det 
ska finnas uppdrag som passar alla och att Yrsa blir lika fint uppfräschat som 
alltid efter våra fixardagar. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


