Månadsbrev Oktober 2017


Vi vill hälsa Mafa och Jessica välkomna till oss på förskolan. Jessica kommer vara här
under oktober månad.



Måndag 30 okt har personalen kompetensutvecklingsdag och förskola och fritids är
stängt.
Måndag 6 nov har vi arbetsplatsträff och förskola och fritids stänger klockan 16.00.



Höstlovet, 30 okt-3 nov, närmar sig och ni som redan nu vet att barnen kommer vara
ledig något under denna vecka meddela oss detta snarast. Allmän förskolan-barnen
är lediga denna vecka. Skicka sms enligt ”mallen” som medföljer detta brev.



Vi vill tacka er föräldrar som kom på föräldramötet den 12 oktober, trevligt och
välbesökt. Till er som inte hade möjlighet att komma följer en sammanfattning av
föräldramötet nedan.

Föräldramöte Förskolan Hjorten 12 oktober 2017


En dag på Förskolan
Vi berättade, tittade på bilder och korta filmsnuttar om vad vi gör utifrån de mål vi
valt att arbeta med under 2017-18. Målen utgår från vår läroplan, Lpfö 98.








Vi vill att alla barn utvecklar förmågan att ta hänsyn och leva sig in i andra
människors situation samt vilja hjälpa andra och få förståelse för att alla människor
har lika värde oavsett bakgrund. (Normer och värden)
Vi använder oss av ”Kompisböckerna” och har även köpt till aktivitetskort till varje bok.
Kanin och Igelkott kommer och hälsar på oss. Vi började med Samarbeta och håller
just nu på med Känslor. Viktigt att lära sig att samarbeta och läsa av hur andra
människor känner sig för att kunna leka och samspela.
Skapa miljöer som främjar och inbjuder till ateljémiljö, bygg- och konstruktionsmiljö,
miljö för avskildhet(läsa, lyssna och berättande), naturvetenskaplig (teknisk och
laborativ) miljö, fördjupningsmiljö kring interaktion och rollek, digital miljö.
(Utveckling och lärande)
Vi har skapat en ateljémiljö med mycket olika material där barnen har möjlighet att
skapa, använda sin fantasi och vara kreativa.
Barnen har provat på att programmera med hjälp av Beebot, ett digitalt bi som man
kan programmera så den förflyttar sig till önskad plats. Den kan gå framåt, bakåt,
svänga vänster och höger. Barnen har även provat ett spel, en Beebot-app, som
bygger på samma sak.
Att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra. (Utveckling och lärande)
Vi har utifrån vårt kompistema läst många böcker om relationer och känslor och
samtalat mycket med barnen om detta. De har fått möjlighet att berätta och uttrycka
tankar.
Att barnen utvecklar sin förståelse för antal, form, mätning och matematiska
begrepp. (Utveckling och lärande)



I skogen har vi bl.a fått besök av Mosse som gett oss matematiska uppdrag bl.a att
lägga mönster.
I Labyrinten när barnen fick träffa Daidalos och Taurus så fick barnen olika uppgifter
att lösa bl.a antal, färger, storlekar, pussel, memory.
Att barnen ska känna delaktighet i hur lärmiljön och den pedagogiska verksamheten
utformas. (Barns inflytande)
Vi ska lyssna in vad det är barnen är intresserade av och i miljön försöka göra så att
barnen känner att de är delaktiga och har inflytande över hur miljön och den
pedagogiska miljön utformas.



Plan för arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter
Planen är ny och har bytt rubrik, tidigare ”Plan mot diskriminering och kränkande
behandling”. Vi håller just nu på att kartlägga verksamheten genom att bl.a observera
barnen för att se och upptäcka hur det ser ut hos oss och vad vi behöver jobba med.
Viktigt att tänka på för er föräldrar är att när ni är på förskolan och ser eller hör något
som inte är okej med tanke diskriminering eller kränkning så vill vi att ni berättar för
oss. När Planen är färdig kommer den läggas ut på hemsidan.



Edwise
Ni som inte ansökt om ett vårdnadshavarkonto, gör det! Gå in på edwise.se och fyll i
era uppgifter. Ni får bekräftelse till den mailadress ni uppgav när ni ansökte om
vårdnadshavarkonto.
Ni skriver in barnens schema på Edwise.
Vid tillfälliga ändringar, exempelvis vid sjukdom, tandläkarbesök eller annan ledighet
så meddelar ni det via sms. En mer utförlig beskrivning hur man gör detta bifogar vi
med detta brev.



Fritidsändringar
När det gäller fritids är följande viktigt:
I Edwise fylla i både morgontiden och eftermiddagstiden.
Ex. 7.00-7.43, 14.30-16.00 INTE 7.00-16.00. Endast fritidstiden ska stå i Edwise.
Vid ändringar på t.ex. lov är det viktigt att gå in och ändra så det blir heldagar istället
7.00-16.00 om man har det behovet. Gör gärna det så fort ni vet så vi personal kan
planera ledighet.



Föräldraenkäten (från mars)
Svarsfrekvensen var mycket bättre i år, de föräldrar som svarade verkade ganska
nöjda med verksamheten.
Viktigt att ni föräldrar svarar på enkäten så vi får reda på om det är något vi behöver
bli bättre på.



Språknätverk
Carina är med i ett språknätverk där pedagoger från hela Hallsbergs kommun deltar.
De får uppgifter och diskuterar aktuella saker vad gäller barns språk och vad som
gynnar barnens språkutveckling. Vid träffarna får de tips om bra barnböcker som
sticker ut och fångar barnen. Vi vill uppmana er föräldrar att läsa mycket för barnen
vilket är av stor vikt i barnens språkliga utveckling. Vi har en förmån att ha Ulla som
kan ta hem böcker till biblioteket som har öppet torsdagar 14.00-17.00.

Anmäla frånvaro


Telefon 076-944 60 01



Mobilnumret ni skickar sms från måste finnas registrerat på kontaktperson för
barnet. (de nummer ni angav när ni ansökte om vårdnadshavarkonto i edwise)



Sjukdom, tandläkarbesök ( samma dag sms 00.00-09.00)
Heldagsfrånvaro, skriv: Frånvaro 140225-5432
Frånvaro del av dag: Frånvaro 140225-5432 1000-1200



Planerad frånvaro och ledighet
Ledighet flera dagar, skriv: Ledig 140225-5432 171018-171019
Ledighet en heldag, skriv: Ledig 140225-5432 171018
Ledighet del av dag, skriv: Ledig 140225-5432 171018 1000-1200



Annan information, skriv exempelvis: INFO 140225-5432 Mormor hämtar kl. 14.00

