
Syntolkning 
Projektledaren Filip Sundvisson tar i filmen barnen med på rundvandring i det som ska bli deras nya 
förskola. Filmen är del 3 i en serie filmer där barnen får följa byggprojektets gång.  

Under inledningen står Filip vid förskolans entré och tittar in i kameran. I nästa klipp står han i det 
som ska bli matsal. Rummet är stort och till vänster i bild ser man köksinredning. Det är fortfarande 
en del byggstök i rummet, golvet är täckt av skyddspapp och det står en skottkärra med byggmaterial 
i rummets bortre del.  

Därefter förflyttas man till målarrummet. Filip står vid väggen på rummets långsida. På väggen sitter 
en stor ljusgrön skiva med en hylla för tavlor. Filip visar att man kan ställa sina färdiga målningar på 
hyllan. 

Lekrummet är stort och har väggar i ljust trä. Även här finns likadana skivor på väggarna som i 
målarrummet. I bortre änden fortsätter rummet ut i en korridor. Det ligger brädor på golvet som är 
täckt av skyddspapp.  

I detta klippet står Filip i trapphuset. Bakom honom finns en grönmålad spaljé. Han berättar om 
målningen som visas i klippet efter. Målningen föreställer en skogsvärld med en stor röd blomma och 
en vriden trädstam som blivit bostäder åt fantasifigurer.  

Kapprummet där Filip befinner sig i nästa klipp går i samma mjukt ljusgröna färgton. Bakom Filip finns 
rader med krokar och hyllor där barnen kommer hänga sina kläder. Filip hänger sin egen jacka på en 
av krokarna. 

Filip tar oss med till utegården i nästa klipp. Kameran sveper över gården som är fylld med 
lekutrustning, kojor, sandlådor och gungdjur. Filip går balansgång på en gångbro. Han visar 
cykelbanorna och pekar på ställen där det ska planteras buskar i gårdens bortre del. Ett par 
markentreprenörer planterar ett stort träd. Filip provåker rutschkanan.  

I det sista klippet står Filip med kojorna i bakgrunden. Han tittar i in i kameran och ser glad ut. Text i 
bild: I början av juni är förskolan klar. Avslutningsvis en bild med texten: Vi bygger på uppdrag av 
Varbergs kommun. Kommunens logotyp bredvid Varbergs Fastighets ABs.  
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