Veckobrev Vecka 14
•

Första veckobrevet efter flytten upp till "Nya Förskolan/Fritids Hjorten". Vi håller
fortfarande på att landa i de nya lokalerna och leta efter saker gör vi hela tiden. Var la vi det?
Hur ska vi göra med det? Osv. Ni får ha överseende med att vi försöker hitta struktur och
rutiner för hur vi ska jobba. Vi ska så snart det går få upp en informationstavla till er
föräldrar så vi kan informera er vad som är på gång i verksamheten.

•

Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi fortsätter vårt arbete med "Kanel och Kanin" och kroppen. Kroppsuppfattning, vi har
börjat rita av barnens kroppar, barnen får ligga på ett papper och så rita vi av dem. De får
sedan måla sina kläder. När barnen är färdigmålade kommer vi sätta upp dem i korridoren.

•

Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Vi jobbar just nu med Bamse, diskuterar kring bilder på Bamse och hans vänner där de visar
olika känslor. Barnen berättar om sina erfarenheter och hur de tycker att vi ska vara mot
varandra.
Mosse har fortsatt hälsa på barnen och har de senaste dagarna varit hemma hos Lukas, nu är
det bara Nikki kvar att hälsa på. Barnen har verkligen sett fram emot dessa tillfällen. Vi har
läst vad Mosse varit med om och barnen har även själva fått berätta om vad Mosse gjort
hemma hos dem. Efter påsk flyttar Mosse ut i skogen igen och vi börjar med våra
skogsutflykter.

•

Föräldraenkät
Med detta veckobrev så bifogar vi instruktioner till hur ni ska gå tillväga för att svara på
årets föräldraenkät. Den går endast att svara på på nätet. Är det något ni undrar över så ta
kontakt med oss så löser vi det. Jätteviktigt för verksamheten att ni svarar på enkäten för att
vi ska kunna utvecklas och bli bättre. Vad som är bra, mindre bra och vad vi behöver göra
för åtgärder. Vi hoppas nu på att alla besvarar enkäten!

•

Vi har haft lite telefonkrångel men det är fixat. Det är telefonnummer 686108 som gäller och
nu fungerar det även att tala in meddelande till röstbrevlådan på det numret.

•

Arbetsplatsträff onsdag 9 april 16.00. Förskolan/Fritids stänger 16.00.

•

Eva semester denna vecka, Birgitta jobbar för henne. Therese Algotsson sjuk, Lova jobbar
för henne.

•

Therese Algotsson fortsätter att vikariera för Gitte som beräknas komma tillbaka efter påsk,
22 april.

•

Skolbarnen har påsklov vecka 16, eventuellt kommer vi lämna ut en "ledighetslapp"(skulle
komma från expedition) annars är det bra om ni meddelar om ert/era barn kommer vara
ledig något under påsken.
Soliga hälsningar
Personalen

