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Det nya året är igång och vi har haft en riktig rivstart med full barngrupp 

nästan varje dag =)  

Härligt att vi alla har fått vara friska än så länge! 

Hela huset dansade ut julen med ringdans ute på gården, en stor ring 

blev det med alla barn och fröknar! 

Vi har skolat in en ny kompis här på röda sidan.  

Välkommen till oss, vi hoppas ni kommer trivas! 

Under denna termin kommer vi att fokusera på 

värdegrundsfrågor och att få in mer tillsammans-känsla 

i barngruppen. Vi har bland annat börjat med vår 

närvarotavla för att checka av vilka som är på plats och 

vilka som saknas, på så sätt blir alla nämnda vid namn 

och ingen blir bortglömd. Barnen har bra koll på kompisarna och är 

snabba att berätta om någon fattas. Vi jobbar också på att visa respekt 

för varandra genom att bland annat öva på att lyssna på varandra och att 

vänta på sin tur. 

Vi har haft kalas för de barn som fyllt år under januari samt de barn som 

var sjuka när vi hade kalas i december. Som vanligt blåste vi upp 

ballonger, fikade något mumsigt och sjöng för de som fyllt år. Naturligtvis 

fick de som firades också välja en liten present ur vår kalaslåda =)  

Kalas för februaribarnen är planerat till 18 februari. Som vanligt får man 

gärna ta med något att bjuda på om man fyllt år, vill man inte så fixar vi 

något här. 

5årsgruppen har varit iväg i kylan och åkt madrass. 

Supersnabbt gick det! 

Vi är ute varje förmiddag när vädret och temperaturen 

tillåter det, förhoppningsvis ligger snön kvar ett tag till 

så vi kan fortsätta leka i snöhögarna och åka madrass =) 

Rebecca har nu gått på sin mammaledighet och vi hälsar Stina 

välkommen till oss =) 

 

//Emma, Lina och Anna-Carin 


