
VÄLKOMMEN TILL 
OSS PÅ VILLALÄRA

Norra Långåsvägen 29 Björklinge



VÅR STORA BAKSIDA DÄR DET 
FINNS PLATS FÖR MYCKET LEK 

OCH SPRING 



VILLALÄRA - HALLEN

VillanVillalära. Det första du möts av är vår fina

nya hall. Här får alla barn plats tillsammans.

Trappen på kommande bild leder upp till vårt kök. 

Vi har också en trappa ned till källarvåningen. Där

finns vår ateljé och ett av våra samlingsrum.



HÄR ÄR VÅR NYA INGÅNG 
FRÅN HALLEN TILL KÖKET

Barnen kan redan i hallen stanna och 

tvätta händerna för att direkt kunna gå 

till samlingen eller lunchen



KÖKET

• Här är två bilder på VillaLäras

kök där några av barnen sitter 

vid lunch och mellanmålet. 

Maten levereras hit från 

Familjens Deli.



MATRUMMET

• Det här stora rummet använder vi till att

bygga och konstruera med plus plus, pärla, 

spela, rita mm. 

• Här finns även duplo, djur och fordon att

leka med på den stora mattan.

• I matrummet sitter vi även vid måltiderna. 

Altandörren leder ut till baksidan av 

förskolegården.  



AKTIVITETSTAVLAN

• Här är vår stora aktivitetestavala som vi 

använder till 3 områden. Vi skriver upp varje

vecka vad vi gör under dagen och har 

dokumentation från våra pågående projekt

uppsatta om vad vi jobbar med.  Den används

även av oss och barnen för att välja rum i

leken.



STUGAN

Stugan är ett rum som är delat i 

cafét som sedan leder in till köket. 

I stugan finns många olika tillbehör

och inspiration till lek. Här finns 

möjlighet till olika roller, 

turtagande och utklädnad.  



LEGORUMMET

I legorummet finns lego sorterat i lådor för 

att lätt kunna hitta det som behövs. 

Här kan barnen i lugn och ro bygga och 

konstruera i olika färger tillsammans.

Barnen har en hylla där de kan spara sina

byggen. 



SAGORUMMET/SAMLINGS
RUMMET UPPE

I sagorummet finns en del med material 

som används i fri lek och samlingar. Här 

samlas de yngre barnen framför tavlan på 

mattan. Smartboarden används i 

undervisningen på olika sätt. Som 

tillexempel via appen Polyglutt för 

barnlitteratur vid vår läsvila. På så vis kan 

barnen se tydligt

och följa med i bokens bilder och text.



STORA RUMMET 
NERE/SAMLINGSRUMMET

Stora rummet nere används för samlingar 

med de äldre barnen. Här finns även gott 

om plats för socialt samspel genom 

tillexempel dans och rörelselekar. 



ATELJÉN 

I ateljen finns ett stort utbud av material 

för olika slags skapandetekniker. Vi 

använder oss av olika naturmaterial tex 

kottar vi hittat i naturen, 

återvinningsmaterial mm i vårt skapande.



TACK FÖR OSS

Hoppas vi ses 

Mvh Jessica, Elin, Emma, Sandra och Sussie


