
Loggbok 24/9 2021 

 

Här kommer den första loggboken för nya Röd/Blå  

Nu har vi under några veckor arbetat in oss i våra nya rutiner och 

grupper. Något vimsiga fröknar men barnen har koll på vad som ska 

hända. 

Vi välkomnar några nya Pusselbitar som har börjat hos oss under hösten. 

Vi har i huset startat upp gruppen Fjärilarna och Nyckelpigorna har en 

planerad träff nästa vecka. 

Fjärilarna har varit ute i skogen och i lekparken och har bland annat haft 

aktiviteter med rörelse, lekar och matte. 

Ugglorna, Myrorna och Lammen är grupper som är gemensamt på 

Röd/Blå. 

Ugglorna har varit i skogen och fick uppdrag av skogens konung, Älgen. 

De skulle leta guldstenar i skogen. Dom hittade alla och har gjort ett 

paket och skrev ett brev till Älgen. Fortsättning följer….. 

Myrorna hade en träff på Skogsgården. Dom fick besök av en ledsen 

groda som behövde hjälp att hitta sina vänner. Barnen hjälpte till att leta 

och gav grodorna kuddar. 

Lammen är gruppen för de minsta. De har sin första träff nästa vecka. 

På vårt fönster i hallen har vi gjort iordning ett dokumentations fönster. 

Där kan ni se vad vi har gjort i de olika grupperna. 

Vi har öppnat upp ”Slussen” som binder ihop Röd och Blå. Den är under 

uppbyggnad och vi ska göra den mysig. 

Vi ska under hösten och våren arbeta med yrken i vår närhet i hela 

huset. Om ni har något jobb med något spännande fordon och vill 

komma och visa upp så skulle vi bli glada. Vi har tänkt att det visas upp 

på stora gården och att vi kan knäppa lite kort och ställa lite frågor. 

T.ex. traktor, brandbil, polisbil, lastbil, ambulans eller något annat 

spännande 

Vi kommer att lägga ut loggbok och bilder på hemsidan 1 gång i 

månaden.  



Vi har haft fotografering med Yvonne från Stilfoto. Det var spännande 

och hon hade en gris som pruttade och en boll med Greta gris på. 

Bilderna kommer om några veckor. 

I vår instagramgrupp försöker vi ge er en inblick i vad vi gör under 

dagarna. Ibland blir det mycket uppdatering och ibland lite mindre  

Vi ser fram emot en härlig, rolig och spännande höst tillsammans  

 

Trevlig helg önskar vi er! 

 

 


