Hej!
Vi vill börja med att tacka de föräldrar som kunde närvara vid vår föräldrakväll. För er som inte kunde
komma sammanfattar vi lite kort om kvällens innehåll. Inledningsvis visade vi ett bildspel och
presenterade vår verksamhet utifrån våra verksamhetsplaner samt Likabehandlingsplan. Där ni föräldrar
gavs möjlighet att i ord och bild ta del av hur vi arbetar utifrån dessa styrdokument med era barn. Vi
visade även ett bildspel utifrån vårt temaarbete med värdegrunden i fokus som har genomsyrat vår
verksamhet under vårterminens början. Vi fortsatte sedan kvällen med att vi visade konkret material
som vi använder oss av, ni hade möjlighet att ställa frågor samt titta runt på Stackens hemvist.
Vi arbetar just nu med ett språkmaterial som heter Bornholmsmodellen där fokus ligger på sagor, rim,
ramsor och sånger. Forskning visar att detta material är en bra utgångspunkt för att hjälpa barnen att
knäcka läskoden, detta material används även i förskoleklass.
Vi har nu haft Knytte i tre veckor och vi upplever att barnen är förväntansfulla, nyfikna, engagerade och
aktiva under dessa pass, ta gärna del av våra dokumentaioner från dessa pass som finns i vår hall.
Vi kommer dock inte ha Knytteutflykt torsdagen den 2/4 samt 16/4.
Under v 16 kommer vi ha besök här på Treudden av observtörer, vilka är verksamma förskollärare från
Kumla och Hallsberg. Observatörerna ska enligt en metod som heter ECERS bedöma verksamheten på
delar av områdena: vård och omsorg, språk och begreppsbildning, leka och lära, samspel samt
verksamhetens organisation. ECERS är en metod för kvalitetsbedömning i förskolans miljö. Detta är
således ett sätt att öka kvaliteten på vår förskola.
Observatörerna kommer att finnas i vår verksamhet tisdag samt torsdag v 16.
Vi ber er föräldrar att besvara den enkät som kommer att finnas tillgänglig i mitten av april. Detta är till
stor hjälp för oss när vi ska utvärdera vår verksamhet i samband med vårt systematiska kvalitetsarbete.
Vi kommer att erbjuda samtalstider från och med v16- v18. Följande tider finns vi tillgängliga för
samtal under dessa veckor:
Måndagar 6.45-8.45 samt 13.00-14.45
Tisdagar 13.00-15.00
Kontakta oss om ni vill ha samtal då vi kommer att berätta om vår verksamhet utifån just ert barn med
styrdokumenten i fokus.
Vi påminner om att förskolan stänger 16.00 tisdagen den 14/4.
Glad påsk önskar vi er alla!
Anna, Therese, Rigmor och Ann-Britte.
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