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HÖST, VINTER OCH CORONA 
Nu lackar det mot jul och i helgen är det redan första advent. Vi är glada för att vi fått en mild 

hösttermin så vi kan vara ute så mycket som möjligt. Avdelningarna jobbar på i sina projekt och 

nästa vecka kommer olika julkalendrar dyka upp, både med QR-koder och digitala. Spännande.  

 

I och med de nya restriktionerna planerar vi verksamheten så att vi delar upp oss mer i små grupper 

för att barnen (och vi) så lite som möjligt ska vara alla tillsammans inne samtidigt. Det är svårt då 

utbildningen ska fortgå som vanligt och vi inte vill plocka bort undervisning och samspel som är 

viktiga för oss på Grus och Bus. Vi har en fortlöpande diskussion i personalgruppen och anpassar 

oss efter vad som blir bäst i olika situationer i det rådande läget.  

Vi vill att ni fortsätter att lämna barnen ute och vi vill påminna er om att sprita händerna med 

handsprit som finns utanför ingångarna om ni måste gå in i hallarna. Tänk också på att endast en 

vårdnadshavare i taget får vara inne i hallen.  

Känner oss som Tegnell när vi säger: stanna hemma om ni eller barnen är sjuka, håll avstånd och 

tvätta händerna. Barn med minsta symptom ska vara hemma och symptomfria i 48 timmar innan 

tillbakagång till förskolan. Om barnet varit hemma med snuva eller hosta i 7 dagar och om 

allmäntillståndet tillåter kan hen komma till förskolan. 

 

LUCIA  
I år blir det inte luciafirande som vi är vana vid utan vi kommer fira lucia här på förskolan måndag 

den 14 dec utan er föräldrar. Ni tar med kläderna på morgonen så går barnen luciatåg på 

förmiddagen. Till mellanmål kommer vi servera lussebullar och pepparkakor.  

Det finns många diskussioner kring Luciafirandets vara och inte vara runt om i vårt land där många 

förskolor diskuterar syftet och för vems skull man har firandet. Vi följer förskolans uppdrag i att 

överföra och utveckla ett kulturarv, där traditioner är en del, från en generation till en annan.           

Lpfö 18 sid 9. Vi ska lägga till inte ta bort. Därför vill vi att barnen väljer mellan de klassiska figurerna 

i luciatåget. Om de vill klä ut sig till tex superhjältar så kan vi ha en maskerad vid annat tillfälle.  

 

LEK EFTER FÖRSKOLAN  
Vi vet att många barn frågar om de får gå hem med varandra efter förskolan och att man kan känna 

sig ojust som förälder om man säger nej. Vi vill lyfta att vi upplever att barnen ofta inte har behov 

att leka efter förskolan. Vi upplever att de ofta frågar av andra orsaker. De kan ha svårt för uppbrott 

och vill inte avbryta det de är inne i, de kanske vill visa sina leksaker eller titta på kompisens leksaker 

och det kan också vara för att få gå hem tidigare från förskolan. Ofta är de trötta efter en intensiv 

dag full av lek och undervisning och behöver varva ner snarare än upp. Vi tar upp detta för att ni 

ska känna att det är helt okej att säga nej.  

 

VIKTIGA DATUM   

• Planeringsdag 10 december  

• Personalmöte 16 december 

 

Vänliga hälsningar   

Personalen    


