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Här har barnen skogen som skolsal
GRYTGÖL
Barnomsorgen i Grytgöl läggs ner
berättar rubrikerna. Men inte helt
visar det sig.
När vi anländer till dengam-
la bruksgården, som nu bli-
vit bostad och familjedag-
hem, är barnen på väg ut för
enskogspromenad. Fyra som
glatt skuttar omkring, två i
varsin barnvagn. Med är de
tre dagbarnvårdarna.
–Viäroftaute i skogenoch

naturen, och vi brukar även
äta utomhus, säger Johanna
Bådmyr.

Det var hon som för fyra
år sedan tog initiativet till
Grytgöls Dagbarnvårdare.
Hon varnyinflyttad i det sto-
ra huset vid Rommetorpsvä-
gen och uppmuntrades att
starta ett familjedaghem.
Hon hade länge letat hus på
landetoch fanndet iGrytgöl
därhonbormedsin fästman
och barn.
– Jag ville hanågot fint för

barnen att växa upp i med
skogar och sjöar, säger hon.
Ibakgrunden finnsCFöre-

taget, med förskolor och fa-
miljedaghem i hela landet.
De bistår med regelverk, ut-
bildning och hur man ska
jobbaefterkommunenskrav.
De sköter även en del admi-
nistration.
– Men vi styr den egna

verksamheten och är avlö-
nade av Finspångs kommun
som vi har bra kontaktmed,
berättar Johanna Bådmyr.
– Vi har också en bra dia-

logmedföräldrarnaochbar-
nenärmedochpåverkarhur
dagarna ska se ut. På vårens

föräldradag brukar vi arbe-
ta tillsammans och sedan
äta engemensammåltid, sä-
ger hon.
Hon är nyss hemkommen

från en resa i Afrika och den
kontinenten ska vara tema
framöver. Så med ut i sko-
gen finns några afrikanska
instrument, som det gick
alldeles utmärkt att trum-
ma på medan ”Hoppe, hop-
pehare” ljödutmellan tallar
och granar.

Just nu är det nio barn i
verksamheten och det finns
i dagsläget plats för 18.
Ganska snart efter starten

började dagbarnvårdare Ida
Axelsson att arbeta på famil-
jedaghemmet och det är nu
hon och Johanna som till-
sammans driver det med i
nuläget ytterligare en an-
ställd.

Det finns gott om utrymme.
Idag bedrivs verksamheten
på övre planet, men det ne-
dre håller på att göras i ord-
ning och ska vara klart till
sommaren. Då blir det totalt
200 kvadratmeter.
300meterbort liggerDag-

barnvårdarhuset med sin
pedagogiska omsorg. Huset
anses av kommunen som

olämpligt för barnomsorg
och ska läggas ner den 1 juli.
15 barn berörs.
Enkel matematik säger

att det finns plats för några i
verksamheten,Grytgölsdag-
barnvårdare.
– Det är ett par familjer

somharhört av sig och står i
kö, säger Ida Axelsson.
Verksamhetenharenegen

kölista på sin hemsida som
föräldrar söker plats via.
Barnen är tillbaka från sin

skogsutflykt. Hemmaväntar
bakgårdenmedde finabygg-
naderna.
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Dags för lite fika. Ida Axelsson serverar Måns, Ellienorah, Wilmer och Freja. FOTO: BÖRJE GAVÉR

Johanna Bådmyr ser till att lilla Walter har det bra i vagnen. Det fina uthusen vittnar om den gamla bruksgårdsmiljön. För
barnen är det en fin lekplats.

Allébyggnaden, tidigare en gammal bruksgård, är nu bostad
och familjedaghem.


