Månadsbrev Januari
Äntligen har snön kommit, och vi hoppas den är här för att stanna ett tag. Vi vill passa på att
välkomna alla tillbaka efter julledigheterna och vi hoppas ni haft det bra.
Om ert barn har andra placeringstider än vanligt på sportlovet och påsklovet så ber vi er meddela
oss det så fort som möjligt.
Vi vill uppmana er föräldrar att parkera på parkeringsplatserna när ni hämtar och lämnar era barn (i
den mån det finns plats såklart). Detta på grund av att om det står bilar på andra ställen så blir det en
säkerhetsfara då det är svårt att se om barn springer ut bakom/framför bilarna. Vi är medvetna om
att vår parkering är mörk nu under denna årstid och vi har fört vidare till vår chef att vi önskar
belysning. Detta med allas vår säkerhet i åtanke.
På morgonen äter vi frukost kl. 7.30 till 8.00. Om era barn ska ha frukost så ber vi er att lämna dem
senast kl. 7.30. Vi påminner er också om att vi öppnar på Krokodilen på morgonen (kl. 6.00-8.00)
så ni som går in på Hajen får komma in till Krokodilen med era barn. Endast i mån av tid möter vi
upp i Hajens hall.
Vi har återigen fall av springmask och löss. Här kommer lite extrainfo angående detta:
Springmask: Man märker oftast att barnet har springmask genom att det kliar sig mycket. De kan ha
svårt att somna och sover dåligt. Klådan är intensiv, framförallt på kvällar och nätter. Man kan se
springmasken i ändtarmsöppningen och i avföringen. Springmask finns i vår miljö, i damm,
textilier, kläder och den sprids genom äggen, leksaker, underkläder, sängkläder. Därför är det
viktigt att byta lakan och underkläder varje dag för att hindra smittspridningen. Samt att tvätta
barnet med tvål och vatten. Vi vill att ni informerar oss om ert barn har springmask så att vi kan
begära in extra städning på förskolan.
Löss: När vi informerar om att vi har fall av löss på förskolan vill vi att ni kammar ert barn
varannan dag i ca 2 veckor för att förhindra smittspridning. Det är viktigt precis som vid
springmask att ni berättar för oss om att ert barn har/har haft löss.

Krokodilen
Vi välkomnar två nya kompisar till Krokodilen vilket innebär att två andra barn har börjat på Hajen.
Vi är nu 15 barn och Åsa, Carina, Annsofie R, Marina och Anne-Marie arbetar på Krokodilen.
Eftersom det har varit mycket is och vatten på vår gård har vi av säkerhetsskäl inte varit ute. Nu när
det är mycket snö kommer vi gå ut mer.
Vi har börjat med tisdagsgrupper där barnen är indelade i tre grupper där en grupp bakar med
Carina, en grupp pysslar med Marina och en grupp är om sopsortering tillsammans med Åsa där
barnen kan välja att läsa bok, titta på film om återvinning eller gå till återvinningsstationen. Sedan
byter grupperna aktivitet vecka efter vecka.
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Hajen
Strax innan jul så slutade ett barn hos oss på Hajen men två barn flyttade över från Krokodilen så vi
har nu 22 barn. Sara, Gitte, Ulrica, Ann-sofie S, Anne-Marie och Marina jobbar på Hajen. Vi har
börjat terminen med att möblera om lite i våra lokaler. Miljön har tidigare bjudit in till mycket
spring och kastande av leksaker bland barnen och detta vill vi försöka få bort. Efter ommöbleringen
har det blivit bättre lek och barnen sprider mer ut sig i rummen.
Nu när snön har kommit så vill vi självklart vara ute och leka i den så mycket som möjligt. Vi
önskar att ni tar med hjälmar och lägger på barnens hyllor så att vi kan gå till pulkabacken någon
dag när det passar.
Tyvärr måste vi sätta stopp för detta att ha med gosedjur och leksaker till Hajen. Inget av barnen
som går på avdelningen har den typen av gosbehov längre. Det skapar konkurrens och avundsjuka
bland barnen när flera tar med saker. Istället ska vi bli flitigare på att ha leksaksdagar. Den första
blir torsdagen den 12 februari. Då får alla barn ta med sig något. Vi har en leksakssamling där alla i
tur och ordning får berätta vad de har med sig. Syftet med detta blir då också att barnen ska få träna
på att prata inför grupp och lyssna på varandra. Och självklart får de också leka med sakerna. Men
ta inte med det finaste ni har för vi ansvarar inte för sakerna eller ersätter det som gått sönder.
Vi har bestämt att vi från och med nu inte lägger barnens teckningar på deras hyllor i hallen. Så fort
barnen har ritat något vill de springa till hyllan vilket skapar mycket spring samt att det blir stökigt i
hallen med alla papper som ramlar ner från hyllorna. Istället kommer barnen få lägga på sin bricka i
målarrummet. Och när de ska gå hem så får de ta med teckningarna därifrån om de vill annars så
tömmer vi brickorna med jämna mellanrum och skickar hem allt på en gång.
Vi har inte riktigt kommit in i våra ”vanliga” rutiner ännu med skogsutflykter, kompisgrupper,
grupper m.m. Vi har passat på att leka mycket i snön denna vecka. I och med att vi har fått snö så
planerar vi att prata om och titta på djurspår. Denna vecka har barnen visat intresse för vilda djur
och vi har tittat på filmklipp om lejon, tigrar, zebror, hajar och några av barnen har byggt djurparker
med kapplastavar, tågbana och leksaksdjur. Vi har också haft förmånen att fått ha Anna Esbjörner
här som vikarie några dagar förra veckan och denna vecka och hon har spelat gitarr och sjungit med
oss på samlingar. Anna har tidigare arbetat här på Gläntan men avslutar i och med denna vecka sin
tjänst i Hallsbergs kommun. För övrigt så fortsätter flera av barnen att rita mycket. Många vill måla
flaggor och de bygger också flaggor av plusplus. Världen, flaggor och olika kulturer kommer vi
arbeta mer med under terminen. Vi har under veckan introducerat vila till cd-saga som lugn stund
efter maten. Barnen har fått välja mellan det och massage. Vi märker att barnen behöver få en lugn
stund under dagen och kommer att fortsätta utveckla våra arbetssätt för att de ska få det.

Snöiga hälsningar från
Sara, Ulrica, Ann-sofie S, Marina, Gitte, Åsa, Carina Anne-Sofie R och Anne-Marie.
Detta händer på Gläntan:
16/2-20/2 Sportlov för de barn som går allmän förskola
18/2 Personalen har APT. Förskolan stänger kl. 16:00.
9/3 KUT-Dag, Förskolan stängd.

