
VÄLKOMMEN TILL BARNASINNETS 
FÖRSKOLA AVDELNING KRISTALLKULAN



MÅNGRUPPEN 3-4 ÅR STJÄRNGRUPPEN 1-2 ÅR

KRISTALLKULAN BESTÅR AV 2 GRUPPER 



SJTÄRNGRUPPEN

Här finns

Stjärngruppens

samlingsrum,  stuga

och lekplats för bilar, 

tågbana och djur.  Vid 

lunch äter en mindre

grupp på ca. 5 barn vid 

bordet med pedagog. 



STJÄRNGRUPPENS
STUGA

Stjärngruppens stuga

erbjuder barnen en

plats för rollek. 



LILLA RUMMET

I Lilla rummet finns

konstruktionsmaterial som Duplo och

klossar. Vid lunch äter en mindre

grupp på ca. 5 barn vid bordet med 

pedagog. 



STJÄRNGRUPPENS 
SAMLINGSRUM

Här samlas Stjärngruppen för

samling innan lunch och mellanmål. 

På samlingarna strävar vi efter att

uppmärksamma varje enskilt barn.  

Det är viktigt att barnen känner

sig trygga och sedda hos oss. 



SAMLINGSRUM

Här finns också
utklädningskläder och

annat lekmaterial. 
På samlingarna brukar
vi sjunga, läsa böcker, 
berätta sagor, gympa

och dansa. Efter lunch 
ligger barnen här på
varsin madrass och
vilar till lugn musik.



VAGNSVILA

De som inte sover

inne på madrass

ligger ute på altanen

i sin egen vagn.  

Valet av sovplats

anpassar vi efter

barnets behov.



MÅNGRUPPENS
SAMLINGSRUM

I Mångruppens samlingsrum

finns möjlighet till kloss- och

legobygge, djurlek och

bokläsning. Här vilar vi också

efter lunchen till härligt

avslappnande musik från

smartboarden. På samlingen

sjunger vi, har boksamtal och

går igenom almanackan.  

Veckans bok är också en favorit

hos barnen. Barnen får då turas

att ta med en bok som vi 

jobbar med på olika sätt och

med olika uttrycksformer.



MELLANRUMMET

Här finns utrymme för lekar av olika

slag. Just nu bor Alfons Åberg i

dockhuset och intill finns möjlighet till 

fordonslek och bongårdslek.  Smålego är

också något som vi periodvis har här.



MÅNGRUPPENS STUGA

I Mångruppens stuga leks det mycket

rollekar med olika inslag.  Vi förändrar

miljön och byter material efter intresse

och behov.



ATELJEN

I vår ljusa atelje finns möjlighet till både

fritt skapande och spel och pussel. Här

sitter vi också dagligen och äter lunch 

och mellanmål tillsammans.



TOALETT

• Inne på Stjärngruppens sida har vi 

två toaletter och handfat i lämplig 

barnstorlek. 



SKÖTBORD

I samma rum som

toaletterna har vi ett

skötbord med stege

för barnen att klättra

på.



LILLA BORDET

Här finns möjlighet till lugnare

aktiviteter som att bygga och

konstruera med olika material tex

magneter, plusplus, mekano, 

spiktavlor och knopptavlor.



SOFFHÖRNAN

Här kan barnen 

både pausa en 

stund och ha 

utflykt i stugleken 

som ligger intill.



AKTIVITETSTAVLAN

I KristallKulans båda grupper har vi 

bilder på alla olika rum som finns att leka 

i. Här på väggen får barnen sätta sitt 

namn/bild i det rum det vill leka i och när 

klockan ringer så städar vi och byter lek. 

Detta skapar både struktur, trygghet och 

möjligheter att vidga och utmana barnens 

sociala utveckling och kompisrelationer.



KRISTALLKULANS GÅRD

Ute har vi ännu fler 

möjligheter att träna 

motorik och leka i olika 

miljöer. Det finns lekstuga, 

sandlåda, kiosk, koja, utekök, 

rep och cykelväg mm.



KRISTALLKULANS GÅRD

Gården är något kuperad och har en

del träd och annan växtlighet. Sedan 

har vi elljusspåret alldeles runt knuten

som vi ofta gör utflykter till.



HINDERBANA

På BarnaSinnets

förskola har vi två

gemensamma gårdar

(cykelgården och

hinderbanegården) 

Hinderbanegården

ligger intill vår gård

med egen grind. Den 

är väldigt populär

bland barnen. 



TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Med vänliga hälsningar

Personalen på KristallKulan ☺


