
Transkribering 
Länk till filmen på Youtube längst ner på sidan.  

1 

00:00:00,000 --> 00:00:04,031 

[Musik]   

 Hej! Ni kommer väl ihåg mig? Filip heter jag. 

 

2 

00:00:04,031 --> 00:00:09,027 

Nu undrar ni säkert hur det går med er nya förskola?  

 Det går jättebra! 

 

3 

00:00:09,027 --> 00:00:12,886 

Martin och hans kompisar har jobbat varje dag sedan vi sågs sist. 

 

4 

00:00:12,886 --> 00:00:17,216 

Det är en del jobb kvar, huset börjar se färdigt ut. 

 

5 

00:00:17,216 --> 00:00:20,730 

Snart ska ni få flytta in i er nya förskola. 

 

6 

00:00:20,730 --> 00:00:24,260 

Häng med in så får ni se hur det ser ut! 

 

7 

00:00:26,038 --> 00:00:28,985 

Här inne ska det städas och göras fint. 



 

8 

00:00:28,985 --> 00:00:31,611 

Sen blir detta er nya matsal. 

 

9 

00:00:31,611 --> 00:00:34,284 

Här inne har ni målarrummet. 

 

10 

00:00:34,284 --> 00:00:38,761 

Här kan ni skapa och måla en massa fina grejer. 

 

11 

00:00:38,761 --> 00:00:44,887 

När ni är klara så kan man ställa dem här uppe, så alla kan se. 

 

12 

00:00:46,328 --> 00:00:49,149 

Här är det stora lekrummet! 

 

13 

00:00:49,149 --> 00:00:54,914 

Här kan ni leka med alla de nya leksaker som kommer 

 att finnas på förskolan. 

 

14 

00:00:56,200 --> 00:00:58,620 

Nu ska ni få se något spännande! 

 

15 



00:00:58,620 --> 00:01:02,281 

I trappuppgången blir det en målning.  

 

16 

00:01:02,281 --> 00:01:06,438 

Den är inte riktigt färdig ännu men ni ska få tjuvkika lite! 

 

17 

00:01:17,467 --> 00:01:24,315 

Här är kapprummet, här kommer ni få varsin plats 

 att hänga upp era kläder på. 

 

18 

00:01:24,315 --> 00:01:28,752 

Ni vill väl se utegården också? Kom ska jag visa er! 

 

19 

00:01:41,615 --> 00:01:46,764 

Här har vi lagt asfalt så det blir fina gångar att cykla på. 

 

20 

00:01:47,250 --> 00:01:49,948 

Där borta ska vi plantera träd och buskar. 

 

21 

00:01:56,239 --> 00:01:58,678 

Kompisgungan är på plats. 

 

22 

00:01:58,937 --> 00:02:02,127 

Kojorna får ni inreda precis som ni vill. 



 

23 

00:02:02,833 --> 00:02:08,040 

Kolla rutschkanan, den ser väl rolig ut?  

 Jag måste prova! 

 

24 

00:02:10,793 --> 00:02:14,050 

Nu ska vi skynda oss att bygga klart er förskola. 

 

25 

00:02:14,050 --> 00:02:17,783 

Hoppas att ni längtar efter att få flytta in här!  

 

26 

00:02:17,783 --> 00:02:21,789 

Kanske ses vi någon mer gång. Hej då! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQcBUap1HTc  
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