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•

Vi har nu kommit igång med vårt tekniktema, vilket känns roligt och spännande.
Vi fick besök av Skruven och hans kompis Hjulet. Skruven byggde en båt på
land och när han var färdig orkade han varken dra eller skjuta båten till
vattnet. Då kom hans vän Hjulet förbi och hade lösningen, man lägger bara
stockar på marken som båten får rulla på och så kunde de tillsammans rulla
båten till vattnet!
Detta måste testas! Vi gjorde det utomhus. Ett uppochnedvänt bord fick bli
förskolans båt, ett barn fick sitta i båten och de andra barnen fick prova att
skjuta eller dra båten. Den gick inte att rubba! Men med hjälp av några
trästörar under båten så provade barnen igen och då gick det lätt.
Vid ett annat tillfälle fick barnen möjlighet att prova att rulla olika däck; däck
till bil, skottkärra och cykel. Vi kollade vilket däck som rullade längst. De fick
även rulla däcken nerför kullen på skolgården. Bildäcket rullade "väldigt längst"
av alla och cykeldäcken rullade kortast.

•

Påsklovet är i år vecka 15 + måndag vecka 16. 15-timmarsbarnen är då lediga
från förskolan. Om övriga barn är lediga någon extra dag under påsklovet så
meddela gärna oss detta.

•

Vill påminna om att omsorg erbjuds inte när förälder är ledig (semester, ledig
dag). Barn i avgiftsfri i allmän förskola är undantagna.

•

Om ni inte skaffat vårdnadshavarkonto i edwise så ber vi er att göra det. Om
ni behöver manualen för hur man gör så ta kontakt med oss.
Om ni som är igång t.ex. vill Sjukanmäla ert barn eller göra tillfälliga ändringar
så är det sms till nr: 076-9446001 som gäller. Det går inte att göra tillfälliga
ändringar på datorn, då får man gå in i schemat och ändra.

•

Vi har nu haft utvecklingssamtal med de som önskat, är det fortfarande någon
som önskar ha samtal men att tiderna inte passat så ta kontakt med oss så
ordnar vi det.

•

Vi har haft barnråd med de äldsta, mötet hade vi på själva "Rocka sockor"dagen. Vi pratade om att vi alla är olika och att olika är bra!
Barnen fick även ge förslag på vad de tycker att vi ska göra på förskolan. Gå till
gymnastiksalen, dansstopp, gå till sandhagens lekplats, leka kull, kurragömma,
hoppa studsmatta och leka Daidalos var några av de förslag barnen hade.
Barnen fick även en i taget berätta vad de är bra på.
Personalen

