Månadsbrev februari 2017
Hej på er allesammans. Nu är vi igång med aktiviteter på hela förskolan Vi har
skolat in några nya barn och kommer att ta emot ytterligare några barn framöver.
Vi hälsar alla nya kompisar välkomna till oss på Folkasbo!
Det är väldigt växlande väder just nu. Plusgrader och blött ena dagen och
minusgrader och kallare nästa dag. Därför är det bra om det finns regnkläder,
varmare kläder och ombyteskläder. Se gärna över era barns hyllor.
Vi fortsätter att ha leksaksdag första tisdagen varje månad. Barnen får då ta med
sig en leksak. Nästa gång blir alltså tisdagen den 7 februari.
Vi har kommit igång med närvarosystemet Edwise. Som vi har förstått har de flesta skaffat sig ett
vårdnadshavarkonto och därmed kommit igång lite smått. Pappersscheman kommer vi nu inte
behöva ta emot utan ni skriver nu in ert/era barn/barns schema direkt i Edwise. Även frånvaro och
ledighet sköter ni hemifrån i Edwise med hjälp av era mobiler eller I-pads. Om ni får problem med
något är vi nu tillsagda att hänvisa till Per Martinsson 0582-68 54 07.
Kommunen har ett nytt försäkringsbolag från och med 1 januari 2017 när det gäller olycksfallsförsäkring för barn och elever. Det finns information på hemsidan om hur vårdnadshavare anmäler
skador till Protector försäkring.
http://www.hallsberg.se/utbildningbarnomsorg/forsakringar.4.6607565713b6f3c0f0e1b9.html
Båten:
Vi har kommit igång med våra gruppträffar tillsammans med barnen. Vi har börjat prata om
sopsortering. Hur sopsorterar man? Varför är det bra att sortera?? Vi går själva till
återvinningsstationen. Vi pratar också om allemansrätten. Vad det innebär? Vi reflekterar och
diskuterar tillsammans med barnen. De har många tankar och funderingar.
Barnråd har vi också börjat med denna termin. Vi väljer, röstar och gör aktiviteter. Här kommer vi
in på ord som demokrati, majoritet och samarbete.
Vi fortsätter att arbeta med språkmaterialet ”Före – bornholmsmodellen”. Som tidigare har vi
gruppträffar där vi använder oss av Kompisböckerna och Stegvis. Det materialet belyser bl.a.
vardagshändelser och hur vi kan bemöta och resonera kring t.e.x hur vi är mot varandra, hur vi
uttrycker våra känslor, konflikter m.m.
Gymnastiken har startat upp för blivande förskoleklassbarnen. Vi går på gymnastik på torsdagar kl
10.00 varje vecka med undantag för sportlov-och påsklovsveckorna.
Tekniksamlingarna har vi kommit igång med. Och vi har startat upp med att läsa och arbeta med
boken som handlar om Hjulet.
Tåget:
Tekniksamlingarna fortsätter med boken om Skruven och Hjulet. Vi förflyttar saker med hjälp av
rullar som vi lägger under diverse olika saker. Vi startar också upp en ”busstillverkning” med de
äldre barnen på Tåget. Babblarna hälsar på hos de yngsta barnen med lite olika teman. Vi har startat
upp Barnråd, en gång i veckan på onsdagsförmiddag. Hittills har vi röstat fram målning med
vattenfärg och gymnastik. Vi får se vad barnen röstar fram nästa vecka!
Vi påminner:
 Om att vi har Apt- möte tisdagen den 14 februari. Då stänger vi kl 16.00.
Hälsningar pedagogerna.

