Minnesanteckningar föräldramöte på förskolan Gläntan 14 mars 2013.
Presentation:
Personal och föräldrar presenterade sig.
”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”:
Vi kommer att revidera ”planen mot diskriminering och kränkande behandling” efter
en ny mall som ”diskrimineringsombudsmannen” har upprättat. Finns att se på
www.planforskolan.se. Varje år gör vi en kartläggning av verksamheten. Detta gjorde
vi i höstas. På Krokodilen var det mycket knuffar. Vi pratar mycket med barnen om
hur vi ska vara och nu arbetar vi mycket med att vara en ”bussig kompis”. På Hajen var
det mycket kränkande ord och utfrysning av varandra i leken. De arbetar med
materialet ”Stegvis” som främjar det emotionella lärandet.
Föräldraenkät:
En ny föräldraenkät är på gång. Vi vädjar till att ni svarar på de frågorna. Förra årets
svarsfrekvens var väldigt lågt. Ni kan få välja papperskopia eller inloggningsuppgifter
via dator. Svaren är värda mycket för oss och är en hjälp för oss till
kvalitetsredovisningen.
Lämning och hämtning:
När ni lämnar eller hämtar ert barn kan vi ha svårt att möta upp i hallen. Vi kanske
sitter och äter frukost med barnen eller vi kanske byter en blöja. Kom in och visa er
så vi får ögonkontakt.
Försäkring:
Förskola och skola har Folksam som försäkringsbolag vid personskador. Detta är ett
komplement till personförsäkringen man har hemma. Mer information och blankett
finns att hämta på Hallsbergs kommuns hemsida. Några exemplar finns i
föräldrapärmen på respektive avdelning.
Vi delade på och och fortsatte på respektive avdelning.

Minnesanteckningar från Krokodilen 14 mars 2013.
Vi började med att ha en samling tillsammans för att visa hur vi gör med barnen.
Föräldrarna fick sätta sig vid sitt barns ”samlingskort” och vi sjöng startsången och
titta på vilken veckodag, datum, månad och år det är. Åsa sjöng ”veckodagssången”
som krokodilen sjunger ibland för att få in dagarna i en melodi, vilket kan vara lättare
för barnen att komma ihåg. Åsa visade färg- och form materialet som hon brukar
använda på samlingarna. Malin visade ”antalssamlingspåsen”, ”mattepåsen” och
”munmotorikpåsen” samt Charlottes samlingspåse med olika figurer i. Anna berättade
om samlingarna i skogen. Nu håller vi ju på att prata om fåglar, spår och djurbajs. Hon
visade även sin djursamlingspåse och sjöng sången om ”fem små apor klättrade i
trädet”.
Malin informerade om:
• att vi använder ”tecken som stöd” då vi har barn som är i behov av det för att
stärka det svenska språket, tex färger och frukter.
• I höstas arbetade vi tillsammans med er med att lära barnen att tvätta
händerna innan maten och efter toalett/pott besök. Nu önskar vi er att vi
tillsammans kan hjälpas åt att lära barnen att vi ska vara rädda om våra
leksaker och böcker. Visa hur vi ska handskas med våra saker. Vi uppmuntrar
barnen till att plocka undan efter sig och vara varsamma med sakerna.
• Försök att märka era barns kläder, skor, nappar etc. Vi kan inte ha koll på vems
saker som tillhör varje barn. Vi lägger det omärkta kläderna i en blå låda som
finns i hallen. Titta gärna där om ni saknar något.
• Vi har dokumentation i hallen. Läs och titta tillsammans med ditt barn och skriv
ner deras kommentarer kring bilderna. Vi använder oss av 4 frågor: Vad gör du?
Hur tänkte du? Har du lärt dig någonting? Om du ska lära en kompis hur skulle
du göra då?
• Vi har en väldigt rolig grupp. Vi/de pratar mycket med varandra. Vi har många
härliga diskussioner. Fullt ös!
Vi gick iväg och tittade på bilder från Krokodilens verksamhet och sedan fick var och
en gå och titta i Krokodilens olika rum där vi hade satt upp lite dokumentation från
aktiviteter från rummen.

Minnesanteckningar från Hajen 14 mars 2013.
Vi började med att visa bildspel hur en vecka kan se ut hos oss. Vi pratade om vad
barnen gör och och vad de lär sig.
6-årsverksamhet: Snart är det dags att blivande förskolebarn från Gläntan, Gullvivan
och Folkasbo ska träffas. Det kommer att bli fyra stycken träffar där vi gör roliga
saker tillsammans för att barnen ska lära känna varandra inför förskoleklass. Mer
info kommer senare till de berörda. Hösterminen börjar 19 augusti och vecka 32 går
de barn som behöver ha omsorg över till fritids.
På onsdagar har vi gymnastik och från och med vårterminen nu har vi gymnastik
tillsammans med de stora barnen på Gullvivan. Efteråt går vi till matsalen och äter för
att träna på matsalsmiljö inför förskoleklass.
Vi erbjuder alla utvecklingssamtal. Lapp sitter på dörren på tiden så fyll i om det är
någon tid som passar.
Vecka tolv kommer vi att prova att gå ut klockan åtta på morgonen tisdag, onsdag och
torsdag. De barn som kommer klockan åtta eller senare kan vara färdigklädda då de
kommer så är det bara för dom att gå ut. Vi ska prova det för att inte känna av
stressen av att vi ska hinna ut mitt i vår verksamhet då vi exempelvis har grupper.
Stegvis på onsdagar: Vi visade vilka böcker vi läser i en grupp som till exempel ”Min
familj”, ”Jag är rädd”, ”Jag är ledsen”, ”Jag kan känna”och ”Låt alla vara medTillsammans är vi starka”. De har också fått rita sin familj. I en grupp använder vi oss
av stegviskorten och nu är vi inne på att vi kan tycka olika, vara rädda för olika saker
eller att vi tycker om olika saker. Pratar om att alla tycker olika men man behöver
inte vara osams i alla fall. I den tredje gruppen tittar barnen på en film som heter
”Värsta bästa vänner och som ger tips på hur man är som kompis. Blir sen en
diskussion i gruppen efter filmavsnitten.
Bamse har skickat ett brev till oss på Hajen. I brevet låg det en sång som heter
”Gläntansången”. Vi har satt upp sången i lekhallen så vi kan sjunga den på samlingarna.
Övriga frågor: Det blev en fråga på om vi skulle ha matsäck med oss till skogen. Vi
bestämde att torsdagen den 4/4 skulle bli en skogsutflykt med matsäck. Barnen kan
till exempel ta med sig en festis, smörgås, en fruktbit eller en kaka. Gärna inte godis
och inte jättestora mängder då vi äter mat sen efteråt. Vi fick också frågan om
varför vi inte fick fotografera vid luciafirandet när barnen är med på gruppfoto och i
vår skolkatalog. Vi lovade att ta upp frågan med förskolechefen Inger Andersson.
Tack för ett trevligt möte/ Personalen på Gläntan

