Månadsbrev oktober 2012
Nu är hösten här på allvar och vi upplever den tillsammans med barnen.
Temperaturen växlar och barnen behöver ha kläder för kallare väder, varmare
väder och regn!
Tack för att ni var så många som kom på vårt föräldramöte. Det var en
uppskattad kväll från vår sida och vi hoppas även det var det från er. Till detta
månadsbrev bifogar vi minnesanteckningar från mötet. På föräldramötet gav
vi er inte uppgifterna till hur man kommer till vår hemsida. Så här går man till
väga: Hemsidan når ni genom att besöka www.hallsberg.se och sedan klicka
er vidare till barn och utbildning – förskoleverksamhet och fritidshem –
förskolor – förskolan Gläntan. Där kan ni bland annat hitta blanketter att
skriva ut. Sådana finns också i våra hallar. Både på Krokodilen och på Hajen
finns en föräldrapärm där de blanketter som kan vara aktuella för er finns
samlade. Ser ni att någon är slut så säg till oss. Det finns också pärmar med
dokumentation som tidigare suttit på väggarna. Välkomna att titta i dessa.
Vi vill passa på att meddela er att Rose-Marie tyvärr kommer att sluta hos oss.
Hon kommer börja jobba i en förskoleklass i Örebro kommun. 2 november är
Rose-Maries sista dag här på Gläntan. Tjänsten är utlagd på
arbetsförmedlingen och inom kort kommer anställningsintervjuer påbörjas.
Den 29 oktober har personalen kompetensutvecklingsdag och förskolan är då
stängd. V 44, dvs 29 okt-2 nov är det höstlov och de barn som går allmän
förskola är därmed lediga. Om de barn som har placeringstid här den veckan
har några ändrade tider vill vi att ni meddelar oss så snart ni kan.
Vi har haft två utrymningsövningar nu i början av terminen. En av dem var
oanmäld. Det har gått bra och barnen vet precis var de ska gå.
Den 13 december vill vi välkomna er på vårt luciafirande i Filadelfiakyrkan kl.
14.30.
Vi kommer inom kort att börja erbjuda utvecklingssamtal på båda
avdelningarna.

Vi dokumenterar en del tillsammans med barnen, så kallas pedagogisk
dokumentation, där barnen är med och reflekterar kring bilder från
verksamheten. Detta är med stöd ur Lpfö98: ”Arbetslaget ska använda olika
former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om
förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör
det möjligt att följa barns förändrande kunnande inom olika målområden”.
Titta gärna runt i våra lokaler och diskutera dokumentationerna med era barn.
Fråga oss om ni undrar över något.

Vi har haft flera roliga mattesamlingar i skogen på onsdagar där vi arbetat
med antal, begreppen lika och olika (tjocka, tunna, långa, korta pinnar). På
torsdagar har vi haft sagosamlingar med flanosagor vilket varit väldigt
uppskattat bland barnen.

Vi har tagit till oss det som kom upp på föräldramötet om att det kan vara
svårt att förstå sammanhang och situationer på bilderna i vår digitala fotoram.
Vi sätter nu upp en lapp vid ramen där det står från när bilderna är. Det är
svårt för oss att göra det utförligare än så men fråga oss gärna om det är
något sammanhang ni funderar över.
Precis som vi pratade om på föräldramötet så jobbar vi mycket med barnens
inflytande. Vi har frågat barnen vad de vill göra på förskolan och försöker
realisera det så gott det går. Titta i vår hall så ser ni vad barnen gav för idéer
och förslag.
V 43 och 44 har vi ingen gymnastik.
Den senaste tiden har vi märkt att barnen börjar ta med alltfler leksaker och
sådant hemifrån. Detta kan bli ett problem här på förskolan då de lätt kan gå
sönder eller komma bort och barnen vill inte dela med sig. De saker som
kommer in här på förskolan blir allas annars så får de stanna kvar hemma. Vi
skulle gärna vilja ha er hjälp med detta.
Detta händer framöver:
22/10 Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT
29/10 Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling
29/10-2/11 Höstlov. Barn som går allmän förskola är lediga.
13/12 Luciafirande i Filadelfiakyrkan kl. 14.30

Hälsningar Anne-Marie, Ann-Sofie R, Ann-sofie S, Camilla, Malin,
RoseMarie, Sara och Åsa.

