
MÅNSKENSBLADET 
Januari - Februari 2019 

🎉 🌟 🎊  
GOD FORTSÄTTNING allihop och välkomna tillbaka till en ny termin. Vi hoppas 
att ni haft en god jul och ett gott nytt år och en härlig ledighet. Nu är alla tillbaka och 
verksamheten är igång. Vi välkomnar Isla och Dhaanvi till månskenet, de har nu gått 
hos oss en vecka och har snabbt kommit in i gruppen och greppat både rutiner och 
regler snabbt, mycket tack vare att barnen tagit väl hand om dem och visat dem runt 
på avdelningen. 

TILLBAKABLICK 
När vi summerar förra terminen i sin helhet så är det med ett leende på våra läppar. Vi 
har en härlig barngrupp som är både tillåtande och vetgirig och som gärna vill vara 
med på ALLT HELA TIDEN 😊 . Detta underlättar väldigt mycket då vi startar och 

jobbar med olika temaarbeten, vi behöver aldrig tjata % . Barnen verkar trivas med 
allt vi gör oavsett om det är inomhus eller utomhus, ska vi gå till gympan är det jubel, 
ska vi till skogen är det jubel och när vi ska gå till någon lekpark är det också jubel. 
Trevligt tycker vi. 

Barnen har bra kontroll över vår avdelning och ”äger” hörnorna. Aktivitetstavlan är 
ett bra verktyg som alla använder aktivt. Där kan man få förslag på sysslor samtidigt 
som man kan se vad kompisarna gör utan att man behöver vandra runt och kolla med 
risk för att störa. 

NULÄGE 

TEMAARBETEN 

Arbetet med rymden och planeterna startades såpass sent i höstas, så det pågår 
fortfarande. För tillfället har det skapats fyra planeter i varierande storlek, Saturnus, 
Mars, Jorden och Venus. Planen är att göra ett nytt planetarium i matsalen och 
avslutningsvis eventuellt göra en ”rymdresa” genom vårt solsystem. 

Fler teman är på G vi informerar er när vi startat upp dem. 



SKOGEN OCH GYMPAN 

Vi kommer fortsättningsvis behålla våra skogs- och gympadagar även denna termin. 
Måndagar är det gympa och fredagar går vi på utflykt. 

 

BJÖRNE 

Första veckan fick vi besök av en 
nalle som hade ett litet brev runt 
halsen. I brevet stod det att han 
hette Björne och att en skolklass i 
Småland skickat ut honom på 
äventyr och att dom hoppades att 
han skulle få komma långt och se 
mycket av världen. Det var Adrians 
mamma som fann honom och lät 
honom följa Adrian till oss. Björne 
var med på allt vi gjorde under 

veckan, han fick spela spel, vara 
med på samlingar, leka på gården och mycket mycket annat. Vi är så nyfikna på vart i 
världen han hamnar innan han vänder hemåt igen, vi får hålla utkik i tidningar (mest 
troligt någon småländsk tidning kanske) om det står något om honom. Hör eller ser ni 
något får ni gärna meddela oss. 

ALLMÄN INFORMATION 

Under januari och februari kommer Della att arbeta på solskenet och vi på månskenet 
kommer att ha Anette här. Hon har varit vår stadiga vikarie under lång tid så henne 
känner barnen väl och hon är så välkommen. 

Vi gratulerar Zacke och hans familj till lillasyster som föddes nu i januari. 

Nu är det dags för er som har blivande skolbarn att göra ert skolval, anslag finns i 
hallen och på kommunens hemsida. 



VIKTIGA DATUM 
25/1 STÄNGT (studiedag) 
8/3 Stänger 13:00 
12/4 Stänger 13:00 
24/5 STÄNGT (studiedag) 
4/6 SOMMARFEST (anslag om tider kommer senare) 

Detta månadsblad är som ni ser ett dubbelt för både januari och februari. Det kan 
såklart vara något vi missat, om detta är fallet så sätter vi upp anslag i hallen. 

Vi ser fram emot en ny temin tillsammans med era barn 

Hälsningar 

Terese Ylva Michelle och Anette 


