
Vårbladet 
Hej alla föräldrar på Ville, nu när våren är här och snön har tinat bort så är 

asfalten sopad och då har vi öppnat sommarförrådet med cyklarna, fotbollarna 

och dockvagnarna. Detta har blivit den stora glädjen just nu bland barnen, 

senare eftersom att vi är ute mer och mer tänkte vi ta fram olika stationer där 

barnen kan sitta och måla och rita med mera. Barnen tränar även mycket på 

motoriken ute genom att bland annat balansera på stubbar och dylikt. 

Gungorna har alltid varit en av de roligaste sakerna ute och just nu tränar alla 

barnen på att göra fart själv och även att hjälpa varandra. När vädret tillåter så 

kommer vi att äta mellanmålet ute.   

Språk och kommunikation har varit vårt huvudsyfte under vintern, vi har delat 

upp barnen i olika grupper, kattgruppen, dinosauriegruppen och kaningruppen. 

Där har vi jobbat utifrån barnens intressen med sagor och skapande. Vi har 

dokumenterat vad barnen säger och gör och hängt upp dessa i hallen och i 

matsalen om ni vill titta på dessa. Vi har haft samlingar med barnen innan 

maten där vi sjungit och berättat sagor och haft rim och ramsor. Aktiviteter 

som har varit populära inomhus i vinter har varit lego, målning, play-do deg och 

vattenlek. En nyhet inne hos oss är bordspelet fruktträdgården eller kråkspelet 

som vi kallar det, i detta spel tränar man på sammarbete genom att barnen 

spelar i lag mot kråkan och de tränar även på turtagning och regler och bara så 

ni vet så vinner även kråkan ibland ;). Utklädningskläder har även varit populärt 

under den senaste tiden.  

Snart är sommaren här och då är det dags för sommarförskolan, den är denna 

sommar på solbackas förskola på Annelund och den är från v 27 till v 31. Vi 

kommer att lämna ut blanketter där ni skriver barnens sommarschema och 

dessa vill vi ha inlämnade senast 9 Maj. Detta är viktigt att ni lämnar in i tid för 

att vi ska kunna planera bemanning och matbeställning inför sommaren. 
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