
Syntolkning, Välkomna till Klapperstenens förskola 

Projektledaren från Varbergs Fastighets AB visar runt i den nybyggda förskolan Klapperstenen. Detta 
är del 4 i en serie filmer som vi gjort till barnen som ska gå på förskolan där de får följa 
byggprojektets gång.  

Filmen inleds på förskolans utegård. Filip hoppar hage fram mot kamera. Han presenterar sig för 
barnen och berättar att nu är förskolan helt färdigbyggd. Titta så fin den blev, säger han och sveper 
med armen mot förskolan och över gården. Svepande filmklipp visar byggnaden och utegården som 
är fyll med lekutrustning i form av klätterställningar, lekstugor, rutschkanor och gungor. Utegården är 
stor och med mycket grönska, träd och bärbuskar är planterade. Asfalterade cykelbanor slingrar sig 
fram mellan uppgrusade partier. Solen skiner.  

Nästa klipp visar interiören. Rummen är tomma på möbler. Färgsättningen är i gröna och ljusgrå 
toner, vissa av innerväggarna är i ljust trä. I ett av rummen finns ett pentry.  

Vi uppehåller oss i ett av rummen på våning två. Utegården skymtas genom stora fönster. I bild ser vi 
Filip och Marie Vastersson. Marie är rektor på Klapperstenens förskola. Rummet de står i är delvis 
möblerat och det finns leksaker, det är ett skogstema. Till vänster står en plastgran, bland grenarna 
skymtas mjukdjur i form av ugglor. På den djupa fönsterkarmen finns böcker och leksaksdjur 
uppradade.  

Filip presenterar Marie och räcker över nycklarna till förskolan till henne. Marie berättar att nu ska de 
göra fint i förskolan och ställa iordning möbler och leksaker så det blir fint tills barnen börjar i 
augusti.  

I nästa klipp står Filip i kapprummet. På krokarna hänger reflexvästar och Filip har ett par stycken i 
sina händer. Barnen ska få varsin reflexväst i present av Filip och han hänger dem på deras platser.  

I filmens sista klipp står Filip vid ytterdörren. Han ler och ser in i kameran. Han säger att han hoppas 
att barnen ska stortrivas i sin nya förskola och att han kanske kommer och hälsar på någon gång. Han 
vinkar hej då och försvinner ut genom dörren.  

Filmen avslutas med texten: Varbergs Fastighets AB bygger på uppdrag av Varbergs kommun.  


