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Agnes Nyblom 7 år, Vilja Lindberg Bergentoft 6 år, Alva Gustafsson 6 år och Anders Petersson 9 år höll i utslagsfrågan
på tipspromenaden. Foto: Jens Alvin
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Förskolans dag
engagerade

Uppträdanden, modevisning och plantförsäljning, tipspromenad, lo!erier
och tävlingar – det fanns mycket a! välja mellan under fritidshemmens dag.
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Blomenbergska skolan och förskolan Kojan har slagit ihop
fritidshemmens dag och förskolans dag till en – och då blir
det desto större.

– Vi har planerat för den här dagen sedan i februari och
barnen har ingått i olika arbetsgrupper. Några har sått frön
och drivit upp plantor och andra har ordnat aktiviteter som en
tipspromenad med miljöfrågor, säger Maria Lindman som är
fritidspedagog på Blomenbergska skolans fritidshem.

Förskolans- och fritidshemmens dag är något Blomenbergska har genomfört i många år och
enligt Lindman har det växt bit för bit.

– Det är uppskattat och det brukar komma många anhöriga till barnen. Vi har lagt in det här i
vårt arbete, barnen är med och planerar dagen, genomför den samt jobbar med efterarbetet,
berättar hon.

En ny programpunkt för i år är en modevisning.
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Så får man i sig rätt mängd
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– Barnen klär sig som allt från cowboys till karaktärer ur filmen Frost och så har de valt
musiken själva. Alla har varit väldigt spända inför det, säger Lindman.

– Varje åldersgrupp har sina egna framträdanden, men en grupp har speciellt haft ansvar för
underhållningen med bland annat sång och dans.
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