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Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
Vi har nu kommit igång och tänkte jobba med vatten samtidigt som vi kör "bokprojektet"(läs
nedan). Barnen fick smaka på vatten och gissa vad det var, vatten ropade de! Vi pratade lite
om var det finns vatten och när vi använder det, när vi duschar och badar, i toaletten mm. Vi
gick och tittade under diskbänken på rören där vattnet försvinner. Vi hällde upp vatten i en
burk och ställde ut den i snön, det var minusgrader ute. Barnen fick gissa vad som skulle
hända med vattnet. De trodde att en krokodil eller en hund skulle komma och dricka upp
det! När vi tog in burken efter ett par dagar och tittade vad som skett så fick barnen se att
vattnet hade blivit is och var väldigt kallt!
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Eftersom det är ombyggnad i våra lokaler har vi inte kunnat vara uppe och arbetat så
mycket, men innan hann vi med att göra en ny känsla som "glad" bilder finns i hallen.
Mosse har varit på besök hos Anton där han var med om en massa roliga äventyr. Denna
vecka har han varit hos Filip som vi ska läsa om på torsdag, spännande. Ett rum är nu klart
så nu har vi börjat gå upp för att vara där, barnen tycker det är kul.

•

Nu har Madelene varit iväg på en första träff i Läsrörelsens projekt "Berätta, Leka, Läsa".
(Artikel i Nerikes Allehanda fre 7 feb om den träffen)
I projektet ingår två inspirations- och fortbildningskonferanser, första i torsdags 6 feb och
den andra 10 april. Projektet riktar sig till barnen som är 1-3 år. Under denna termin kommer
vi att arbeta kontinuerligt med utgångspunkt från en och samma bok tillsammans med
barnen. Vi har valt att jobba med "Kanel och kanin" av Ulf Stark och Charlotte Ramel.
Denna bok kommer barnen även att få hem som en gåva.
Vi kommer att arbeta med rekvisita till böckerna, barnen ska få roliga upplevelser, prata om
bilderna osv. Detta ska dokumenteras och lämnas in.
Ett mål är att barnen ska vilja berätta, vilket innebär att vi vuxna måste lyssna. De som ännu
inte har det talade språket berättar med hjälp av kroppsspråket, vi får läsa av dem och sätta
ord på det de "berättar för oss".
Ni får med detta veckobrev hem ett häfte med information om projektet. Undersökningar
som gjorts visar att barn allt mer sällan blir lästa för och barnen går miste om en mycket
viktig del i sin språkliga utveckling. De går även miste om de mysiga tillfällen som är när
man läser för ett barn. De har stor betydelse för barnens utveckling, kanske man inte tänker
på alla gånger. Vi vill därför uppmuntra er föräldrar att läsa för era barn, det är en kort
period i livet man får vara med om dessa mysiga stunder, de kommer inte igen...
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Flyttinformation:
Meningen var att vi skulle flytta upp i slutet på januari men det är inte klart för den totala
uppflytten. Vi har flyttat en del saker och försökt att ordningsställa det vi kan men det ser ut
som vi måste vänta ytterligare ett par veckor. Målare, mattläggare, elektriker och rörmokare
måste få göra sitt först innan vi kan komma upp.
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Nästa vecka är det sportlov för skolorna, kommer ert barn vara ledig något så meddela
personalen snarast.
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Gitte är sjukskriven under en längre tid och under februari månad kommer Therese
Algotsson vikariera för henne.
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Blivande förskoleklassbarn:
Ni som har barn som ska börja förskoleklassbarn till hösten kan redan nu börja fundera på
vart ni vill att era barn ska gå, som det ser ut nu har ni möjlighet att välja mellan
Folkasboskolan i Pålsboda och Ljusfallshammars Friskola
Personalen

