
Augusti 
 

Nu har höstterminen dragit igång med inskolningar och allt 
vad det innebär. Några barn har gått vidare till 
förskoleklassen och vi ser nya konstellationer mellan 
barnen. 

Vi är utomhus så mycket vi kan och vi njuter av såväl solsken och värme som av 
regn och vattenpölar. Barnen älskar att cykla, gräva i sandlådan, leka ta-lekar, gunga 
mm. Det är också roligt att utforska den fina skogen vi har på gården, där hittar man 
massor med intressanta saker och barnen får aldrig tråkigt.  

Augusti månad har inneburit mestadels inskolningar och 
att jobba ihop barngruppen, men nu i slutet av månaden 
har vi börjat komma igång med vårt tema. Denna termin 
arbetar samtliga avdelningar med tema Årstiderna. Vi på 
Röd har valt att fokusera höstens del kring att arbeta 
med äpplen. Tillsammans har personal och barn bestämt 
att vi ska koka äppelmos, göra torkade äppelringar samt 
en del olika slags pyssel som fokuserar kring äpplet. Vi 
pratar om hur äpplen blir till, hur man vet när man kan 
plocka dom, olika sorter samt äpplets anatomi. Genom att 

prata om och titta på olika äpplen får vi även in en del matematik med former, 
storlekar osv. Barnen är väldigt förväntansfulla kring vad som ska bli och tycker det 
är spännande att få ta med sig äpplen från sina egna äppelträd. 

Vi hade en utedag där vi grillade hamburgare och varmkorvar och lekte ute under 
merparten av dagen. Som alltid en väldigt mysig dag som uppskattas av såväl små 
som stora. 

Arbetet med att sortera skräp och gå till 
återvinningen fortsätter och alla barnen är 
duktiga på att slänga rätt och också på att 
plocka reda på efter andra ”skräplisor”. Vi 
gjorde , i samband med ett besök på 
återvinningen, ett stopp i ”Röda skogen” där 
vi hittade massvis med skräp som vi tog 
reda på och slängde. Vi passade naturligtvis 
också på att utforska och leka och vi hittade 
många roliga saker. 

 

Glöm inte att kika på vår hemsida! 

//Personalen på avdelning Röd 


