Månadsbrev november – 16
Det blir kallare och kallare ute och vi börjar så smått invänta snön och all dess aktivitet. Cyklarna
används flitigt, bäst att passa på innan snön faller 
Än så länge har vi fått haft det blöta och leriga vädret. Men barnen tycker det är jätteroligt det också.
De leker för fullt med sand, lera och vatten och vi ”jobbar” även med alla löven på marken. Vi
använder sopborstar, spadar och skottkärror. Det är full aktivitet.
Lite information vad vi gör på respektive hemvister:
Båten – Vi har påbörjat våra tekniksamlingar. Vilket har innefattat att vi läst böckerna om ”De
mäktiga fem”. Denna bokserie handlar om de grundläggande tekniska funktionerna Skruven, Hjulet,
Kilen, Hävstången och Lutande planet. Skruven tar hjälp av sina kompisar, med olika tekniska
egenskaper, för att lösa olika problem. Vi har än så länge gjort oss bekanta med Skruven och
Hävstången. Vi har läst boken och även själva provat hur det fungerar med hjälp av praktiska
aktiviteter utomhus, både på gården och i skogen. Barnen är väldigt intresserade och vi har väldigt
givande samtal kring ämnet.
Gymnastiken på torsdagarna mellan 10-11 är nu igång sedan en månad tillbaka och är en uppskattad
aktivitet för de äldsta barnen. Det är kul att lära känna alla nya kompisar från Gullvivan och Gläntan
inför förskoleklass.
Vi kommer få en Vfu – student under veckorna 45-49. Hon heter Malin och går sista terminen på
universitetet. Vi hälsar henne välkommen till oss på Folkasbo.
Tåget – Även vi på Tåget har börjat stifta bekantskap med ”De mäktiga fem”. Vi startar med att läsa
om Hjulet för våra 2-3 åringar. Tillsammans dramatiserar vi berättelsen för att få en bättre förståelse
och för att lära känna figurerna. 1-åringarna får prova att rulla med olika föremål såsom bollar, bilar,
däck och runda klossar.
Vi fortsätter att leta material för att utveckla vår tekniktavla som verkligen fångat barnens intresse!
Skogsutflykterna på onsdagarna fungerar nu riktigt bra. Barnen har blivit trygga i skogen och det är
stor aktivitet med att klättra upp på stenar och stockar.
Vecka 44 är det höstlovsvecka (31/10 – 4/11). Om ert/era barn skall vara lediga något under denna
vecka meddela oss!
Under hela denna vecka är alla avgiftsfria förskolebarn lediga.
Utvecklingssamtalsperioden är under november-mars månad, det innebär att några samtal kommer att
ske nu under hösten och några till våren. Vi sätter upp förslag på tider så ni kommer veta när det är
dags för just ert/era barn.
Datum att komma ihåg:
*Förskolan är stängd måndag den 31/10. (Kompetensutvecklingsdag)
*Förskolan stänger kl 16.00 tisdagen den 15/11. (Apt)
*Föräldramöte onsdagen den 23/11 kl 18.30.
Vi har upptäckt fall av löss här på förskolan så håll gärna lite extra uppsikt
på era barn.
Nu ser vi fram emot fler härliga höstdagar i väntan på snön! Pedagogerna
på Folkasbo

