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Välkomna tillbaka till Yrsa efter en förhoppningsvis härlig ledighet med mycket sol, bad, lek och 
vila. Vi startar upp med en planeringsdag måndagen den 16/8 då vi planerar terminens tema. Vi 
satte vår verksamhetsplan på utvärderingsdagen tidigare i juni. Ett spännande tema med möss väntar 
med massor av äventyr, glädje och kunskap. Sagan och fantasin står som alltid i fokus. Temastart 
är vecka 36 och då kommer vi även igång med idrott, bakning och snickring. Naturstudier för 
alla födda 2016 startar också. I år ansvarar Rönnens pedagoger för den stora gruppen och 
Björkens pedagoger för den lilla gruppen. Väldigt mycket kul och många spännande utmaningar 
väntar. 
 
Styrelsen bjuder in till grillfest Tisdagen den 31/8 klockan 17.00.Varmt välkomna! 
Anmälningslapp med information kommer upp på dörren när det närmar sig. 
 
Vi välkomnar vecka 33 alla våra nya barn och deras föräldrar. Vi ser verkligen fram 
emot att få lära känna er alla och hoppas att ni ska trivas hos oss på Yrsa. 
På Björken börjar Estrid, August och Jacob 
På Rönnen börjar Märtha och Betty 
Inskolningen startar onsdagen den 18/8 för Estrid, August och Jacob och för Märtha Onsdagen den 
25/8. Betty börjar lite senare under hösten. 
 
Vi tjuvstartar lite med september månadsagenda genom att påminna om att onsdagen den 1/9 
kommer fotografen till Yrsa klockan 9. Vi startar med en gemensam gruppbild. Därefter blir det 
enskilda bilder och för de som önskar även syskonbilder. 
Den årliga Tom Titt resan är bokad till Onsdagen den 29/9. Mer info kommer senare men vi går ut 
med datum redan nu om man vill söka ledigt för att följa med. Allt under förutsättning att de öppnat 
efter Covid 19. 
 
Augusti 
Mån 16/8 planeringsdag och Yrsa är stängt. 
Ons 18/8-Tis 31/8 Inskolning av Yrsas 5 nya barn.  
Tors 19/8 Personal & Styrelsemöte. 
Fre 3/9 Skördefest med dans, uppdrag, potatisgrävning och mycket mer.  
 
Yrsas telefonnummer är 018-323101 
På utflykter nås vi på följande nummer:  
Björken: 076-209 31 01 
Rönnen: 0707-69 78 01 (Christina kan ibland nås via sms på 0736246085) 
Dessa telefoner används endast då vi går iväg från förskolan och all övrig tid nås vi på 018-323101 
 
På Björken arbetar i höst Malin, Emma, Frida och Isabell och på Rönnen Christina, Klara, 
Stefani och Ewa. Även Marita kommer under augusti tillbaka till en viss del av sin tjänst. 
Emma arbetar varannan fredagseftermiddag på Rönnen. 
Slutligen hälsar vi även Jenny från förskollärarutbildningen välkommen att göra sin VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) på Rönnen. Hon börjar den 30/8 och är hos oss 4 veckor 
med Christina som lärarutbildare och handledare. 
 


