Månadsbrev November 2016
Vi vill börja med att tacka de föräldrar som var med på vårt föräldramöte den 17:e
november, ett trevligt möte där vi informerade om vad vi gör på förskolan och där
föräldrarna fick möjlighet att tycka till och ha synpunkter på verksamheten.
Protokoll från föräldramötet bifogas med detta månadsbrev.
I våra grupper fortsätter vi att jobba på.
-De yngsta barnen sjunger och gör rim och ramsor. Det är mycket upprepningar då
barnen gärna sjunger samma sång flera gånger.
-De äldre barnen har haft stormöte och bl.a beslutat att de vill att vi ska ha luciatåg på
förskolan och vilka sånger vi ska sjunga. Samtliga barn ville att vi ska ha luciatåg. Ett
barn hade en önskan om att vi ska ut och "flyga" igen som vi gjorde under
vårterminen. Vi bestämde att fröknarna ska ordna med en överraskningsresa för
barnen.
Vi fortsätter att jobba på med Bornholm och gå till skogen. Gymnastiken har vi haft
uppehåll med några veckor då det är ganska kallt nere i gympasalen vintertid.
Vi har avslutat vårt Allemansrättstema men fortsätter att håla det vid liv genom att
samtala om det när tillfälle ges, när barnen hittar skräp o.s.v.
-Båda grupperna ha precis varit med och startat upp vårt tekniktema. Barnen har
träffat "Skruven" och fått prova att skruva ner en skruv i backen. Vi kommer fortsätta
med lite olika teknikaktiviteter för barnen.
Datum att hålla koll på:
Förskolans Luciatåg Tis 13 dec kl. 14.30
Personalen har arbetsplatsträff i Pålsboda

Information från föräldramötet tors den 17:e november
• En dag på förskolan
Vi gick igenom hur en dag ser ut från morgon till kväll. (kommer finnas på
hemsidan så fort vi kan redigera den)
Tillsammans med förskolorna i Pålsboda har vi skrivit en Utvecklingsplan för
2016/2017. Vi har valt gemensamma mål utifrån läroplanen. Det är mål där vi
känner att vi behöver lägga lite extra krut. I år har vi valt att fokusera lite extra
på dessa mål :
Normer och värden: Varje barn ska utveckla respekt för allt levande och
omsorg om sin närmiljö. Vi har jobbat med Allemansrätten. Barnen har sorterat
skräp som vi också varit upp till återvinningsstationen och lämnat. Vi har även
tittat på korta filmsnuttar vad som händer med skräpet efter det.
Barns inflytande: Varje barn ska få möjligheten att utveckla sin förmåga att
förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i former av
samarbete och beslutsfattande. Vi genomför barnråd/stormöte där barnen får
vara med att ta demokratiska beslut. Samarbeta.
Utveckling och lärande: Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga
att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Vi har valt
att jobba med vardagsteknik med barnen. Vi kommer även presentera "De
mäktiga fem" för barnen , vi har börjat med skruven.
Vid sidan av dessa mål fortsättar vi att jobba med språk och matematik på olika
sätt.
• Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Planen delades ut till föräldrarna innan föräldramötet så de hade möjlighet att
läsa den till föräldramötet. Föräldrarna fick på mötet möjlighet att ge
synpunkter på den. De var alla nöjda med planen och uttryckte att det kändes
tryggt att det finns en plan för hur vi ska gå tillväga om det skulle förekomma
diskriminering/kränkning och även att vi jobbar förebyggande. Vi använder oss
av Kompisböckerna där Kanin och Igelkott "visar" hur vi ska vara mot
varandra.
Föräldrarna fick diskutera ett fall från verksamheten och hur de tycker att man
ska agera.
• Vi gick igenom vissa delar från föräldraenkäten som genomfördes i maj. De
två "frågor " som vi fått flest positiva svar och en "fråga" där vi fått några
negativa svar. De positiva: "Jag känner mig trygg när mitt barn är i förskolan"
och "Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt". Den negativa: Några
föräldrar tyckte att informationen om verksamheten var mindre bra.
Vi diskuterade detta på föräldramötet hur och vad de vill ha för information.
De föräldrar som var på mötet tycker att de får information vid hämtning och
att månadsbrev var bra då man får en helhetsbild av verksamheten.
Föräldramötet är ju även ett tillfälle då en hel del information ges ut så det är ju
synd att många har svårt att delta.

• Nu sitter närvaroskärmen uppe i tamburen och redo att användas. Fr.o.m.
måndag så ska ni föräldrar trycka på ert barns namn det första ni gör när ni
kommer och lämnar ert barn och när ni hämtar ert barn ska ni även trycka på
ert barns namn, det sista ni gör innan ni lämnar förskolan. Än så länge är det
bara förskolebarnen men det ska bli för fritidsbarnen också.
• Väggen är uppe i tamburen men dörren är tyvärr för smal och ska bytas ut. Så
innan vi får flytta ner våra kläder ska dörren bytas ut, brandmyndigheten ska
godkänna väggen och den ska spacklas och målas.
• Hemsidan har inte redigerats på väldigt länge. Tyvärr så kan vi ej komma in
och redigera den. T.o.m de ansvariga vet inte hur de ska åtgärda det så det
känns lite hopplöst. Men vi tror att det ska lösa sig.
• Vi ställde frågan vad föräldrarna vill att barnen ska ha med sig i sin "ryggsäck"
när de lämnar oss på förskolan. Svaret blev: Trygga barn med en god
självkänsla och ett gott självförtroende. Vi konstaterade att det är tufft att växa
upp idag och att det är ganska hårt klimat.

