
 

 

YRSABLADET 

September 2021 
Nu börjar nästan alla inskolningar vara klara och september månad står för dörren. Vi startar 
nu upp årets tema, drama och idrott samt börjar med våra fasta aktiviteter som snickring, 
bakning, sångsstund, sångsamling och naturstudier. Det känns roligt och inspirerande att 
komma igång med vår ordinarie verksamhet. En mycket rolig termin väntar. 

Fotografen 
Onsdagen den 1/9 klockan 9.00 kommer vår fotograf Janne med sin busiga krokofant. Kom 
gärna så att lämning är klar innan han påbörjar gruppfotot. Han tar sen enskilda bilder på 
barnen och för de som önskar syskonbilder. Säg till personalen om ni önskar syskonbilder 
också. 
Nu är alla våra platser tillsatta och vi välkomnar Leana med föräldrarna Ninva och 
Stefano på Rönnen samt Theodor och Lukas med föräldrarna Johanna och Christian 
till Björken. Varmt välkomna till oss på Yrsa. Vi ser fram emot att lära känna er. 
 
Onsdag 8/9 skogens dag med spännande bana. Vi har troligtvis mat med oss och äter i 
skogen 
 
Fredag 10/9 sångsamling 
 
Måndag 13/9 personal och styrelsemöte 
 
Fredagen 17/9 har vi branddag. Vi pratar då om vad man gör om det börjar brinna och 
har även en brandövning 
 
VARMT VÄLKOMNA PÅ 
FÖRÄLDRAMÖTE onsdag 22/9 18.30 
Vi berättar om årets spännande aktiviteter, styrelsen informerar, vi bjuder på något gott fika samt 
ger möjlighet att sitta i våra aktivitetsgrupper för att lägga upp arbetet där.  
Lista kommer att sättas upp på dörren där ni får anmäla hur många som kommer från er familj. 
TOM TITT åker vi till onsdagen den 29/9. Alla barn födda 2016, 2017 och 2018 (som fyllt 3 
år) åker med några av lärarna och de föräldrar som önskar. Se lapp i hallen och skriv upp dig 
på detta fantastiska äventyr. Barnen födda 2019 och 2020 är kvar på förskolan med några av 
pedagogerna.Av Coronaskäl har vi fått abonnera Tom Tit 12-15 vilket medför lite andra 
avresetider och hemkomsttider än tidigare år. Se lapp på torkskåp och skriv upp dig om du 
som förälder vill följa med. All information finns på lappen. 
Vi välkomnar under september 1 stycken studerande från förskollärarutbildningen som 
kommer att göra sin VFU på rönnen med Christina som lärarutbildare. 
Vi smygkikar lite in i oktober och påminner även om höstens fixardag. 
FIXARDAG SÖNDAGEN DEN 3/10 
Denna dag samlas en förälder från varje familj och arbetar tillsammans för att göra 
vår förskola fin. Det städas, grävs, målas, snickras, lagas och sys. Fixargruppen 
ansvarar för planering och arbetsfördelning. Festgruppen ansvarar för något att 
stoppa i magen. Tiden som gäller är 9-14. Om man av någon orsak inte kan delta får 
man i efterhand ett arbete som motsvarar denna tid. Närvarolista sätts upp på dörren. 
 
Vi vill också passa på att gratulera Stefani som väntar barn. Med rådande 
coronaregler får hon inte arbeta under senare graviditeten utan väntar in att bli 
mamma hemma. Klara Lindqvist vikarier för henne på Rönnen.  


