Månadsbrev Augusti/September
Välkomna till ett nytt läsår på Gläntan! Nu har vi öppnat förskolan igen efter sommarstängningen.
Hoppas ni alla haft en skön sommar! Vi tycker det känns roligt att vara tillbaks. Vi räknas nu som
en 1.5-avdelningsförskola och vi kommer ha 24 barn på förskolan. Detta ser vi som något positivt.
Mer lugn och utrymme för de barn som är här.
Den 1 september börjar Vanja Djupström arbeta 50% på Krokodilen.
Som vi skrev i månadsbrevet innan sommaren så är det fotografering måndagen den 12 september.
Därför får de barn som går 15 timmar/vecka komma måndag, tisdag och onsdag den veckan.
Fotograferingen är klockan 9 så det är viktigt att alla barn är på plats senast 8.45.
Vi har möblerat om på båda avdelningarna och gjort en gemensam matsal inne i Krokodilens före
detta lekrum. Där äter vi alla måltider tillsammans. På morgonen innan frukost så är vi tillsammans
på Krokodilen (vid köket) och vi har gjort ett nytt vinkfönster i den nya lägenheten. Vi önskar att ni
kommer in till oss och lämnar ert barn på morgonen. Vi har inte möjlighet att möta upp i Hajens
hall eller vid det ”gamla” vinkfönstret då vi arbetar två personal på morgonen varav en gör frukost.
Hoppas detta ska fungera bra för alla. Vi tycker den nya ommöbleringen passar barnens behov bra.
För tillfället har vi inga barn som är schemalagda klockan 6.00 på morgonen eller efter klockan
17.00 så vi har öppet förskolan mellan 6.15-17.15 måndag till fredag. Behöver ni barnomsorg innan
eller efter de tiderna måste tiden meddelas i god tid innan.
Den 24 november kl. 17.30 är ni välkomna på föräldramöte. Vi återkommer med mer info när de
närmar sig.

Krokodilen
Det känns härligt att vara igång igen. Barnen har vuxit så mycket under sommaren. På Krokodilen
arbetar Åsa, Vanja och Linnea. Vi är 7 barn men under september kommer vi att skola i två barn
till.
Förra veckan tog vi en promenad till skogen och plockade blåbär som vi bakade en blåbärskaka av.
Under vecka 35 kommer vi att äta upp den. Vår förhoppning är att vi ska gå en promenad minst en
gång varje vecka tex till återvinningsstationen eller skogen. Vi ska även börja arbeta med
”Babblarna” som är ett språkutvecklande material. Nu ser vi fram emot en fin höst tillsammans.

Hajen
På Hajen jobbar Ann-Sofie, Christina, Sara och Marina och vi har just nu 16 barn i gruppen.
Eftersom vi har gått ner i gruppstorlek så behöver vi inte använda alla hyllor i hallen och därför har
några barn fått byta hylla.
Nu arbetar vi med att få ihop den nya barngruppen. Vi pratar mycket hur vi ska agera för att det ska
bli bra för alla på avdelningen, till exempel slutföra det man börjat med, städa efter sig, inte springa
runt med leksaker mellan de olika rummen m.m.
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Vi kommer börja arbeta med barnen i tre mindre grupper (blå, röd och grön grupp) inom olika
projekt några gånger i veckan. Varje grupp har en pärm som står precis innanför entrén i vår hall.
Där kommer material, planering och dokumentation för de olika grupperna att finnas. Utifrån
barnens önskemål om vad de vill lära sig kommer vi utse olika teman och projekt för terminen.
Från och med den 22 september (v 38) kommer vi ha gympa varje torsdag kl. 10.00-11.00 för de
barn som är födda 2011 tillsammans med de andra förskolorna. Barnen som gympar behöver ha
med sig ombyte, skor för inomhusbruk och badlakan. Vi vill inte att barnen har med sig schampo
eller tvål.
Nu ser vi fram emot en härlig höst med era barn 

Hälsningar från
Sara, Linnea, Ann-sofie, Christina, Marina, Åsa, Anne-Marie och Vanja.
Detta händer på Gläntan:
12 sep. Fotografering 9.00
12-14 sep. Barn som går allmän förskola har placering mån-ons pga fotograferingen
16 sep. Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling
20 sep. Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT
25 nov. Föräldramöte 17.30

