Månadsbrev Januari/Februari
Välkomna till en ny termin här på Gläntan. Vi är glada över den snöiga starten vi fått. Trots att det
varit lite väl kallt vissa dagar så var vi glada över snön. Vi hoppas den kommer tillbaka. På senaste
barnrådet som vi hade förra veckan fick alla barn rita vad de ville passa på att göra medan vi har
snöigt och kallt. Barnen ville bygga snögubbar, åka pulka och stjärtlapp i backen, måla i snön…..
Vi hoppas att vi får uppfylla allt innan våren kommer. I höstas under vår kulturvecka åt
Hajenbarnen lunch på golvet en dag för att belysa att man gör det i vissa länder. Det kom in ett
förslag till barnrådet från ett barn att de vill göra det igen. Barnen fick rösta och de flesta vill det. Vi
håller utkik på matsedeln och väntar på passande maträtt.
Vi välkomnar Christina som är ny fröken på Hajen. Hon har precis avslutat förskollärarutbildningen
på Örebro Universitet. Hon arbetar nu tillsammans med Sara, Ann-sofie och Marina (resurs) på
Hajen. På Krokodilen arbetar Linnea, Ulrica och Åsa. Anne-Marie är på båda avdelningarna samt i
köket.
Sen innan jul har vi haft ögonfluss som går runt här på förskolan och vi blir inte riktigt av med det.
Vi önskar att ni har era barn hemma när de har röda, kladdiga/rinniga ögon så att smittan stoppas.
Både personal och barn har drabbats. Vi har haft kontakt med BVC och de rekommenderar att man
tvättar med vatten eller använder salvan noviform som finns receptfritt på apoteket.
Vi kommer sätta upp lapp om utvecklingssamtal på dörren som ni får fylla i en tid som passar er.

Krokodilen
I januari började ett nytt barn hos oss. Välkommen!
På tisdagar och onsdagar har vi delat upp barnen i två grupper på samlingen. De äldsta på gröna
runda mattan i stora lekrummet och de yngre på den svarta rektangulära mattan i ”vinkrummet”.
Detta för att få de yngre barnen att också få komma till tals och göra saker som är anpassade efter
deras ålder. Vi fortsätter med att prata om färger och börjar lägga till siffror. Pratar om
veckodagarna och hur många de är, dagens datum, månaderna och hur många de är samt vilket år
det är. Vi sjunger veckodag- och månadssången. Vi sjunger om djuren på bondgården, bockarna
Bruse mm.
Om vi har möjlighet tänker vi en gång i veckan ta en promenad i samhället, tex till
återvinningsstationen eller bara följa barnens önskan om vilken väg vi ska gå.
En gång i veckan ska de fyra äldsta barnen ha ”start/stegvis för yngre barn” där vi pratar om hur vi
känner och ser ut när vi har olika känslor. Vi fotograferar barnen när de visar hur de ser ut och de
får rita självporträtt när de visar känslan. De yngre barnen kommer att ha pyssel eller bakning under
samma tid.
Vi vill gärna att de barn som har blöja har ”snibblöjor” (inte ”Upandgo”) till förskolan. Det är
mycket lättare för oss personal att byta dessa när vi inte behöver ta av allas byxor. Tack!
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Hajen
Just nu jobbar vi med barns inflytande. Barnen har skapat ett dinosaurieland som de gjort en vulkan
till och ritat egna dinosaurie. Vi satt på golvet och åt när det var köttfärslimpa och klyftpotatis vilket
var spännande och resultatet denna gång var att barnen var mer självständiga och så var det tystare
ljudvolym. Vi pedagoger spelar olika memory och yatzy mestadels hela tiden under dagen med
olika barn. Barnen är jätte bra på dels att komma ihåg korten och att räkna resultatet på tärningarna.
Vi har återanvänt mjölkpaket till fågelmatare och batteriholk. Barnen får ta hem batteriholken och
fylla på med gamla batterier. ” I allt som rör sig låter eller lyser finns ett batteri som kan lämnas
åter” Ta gärna med batteriholken tillbaka till förskolan 1 mars så kommer barnen få gå i olika
omgångar och lämna dem på återvinningen. När den står tom på hyllan får barnen ta hem den igen.

Hälsningar från
Sara, Linnea, Ann-sofie, Christina, Marina, Anne-Marie, Åsa och Ulrica.
Detta händer på Gläntan:
8/2 Förskolan stänger kl 16.00. Personalen har APT.
22/2-28/2 Barn som går allmän förskola har sportlov.
1/3 Förskolan stänger kl 16.00. Personalen har APT.
21/3-25/3 Barn som går allmän förskola har påsklov.
29/3 Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutvecklingsdag.
Meddela gärna oss pedagoger om ert barn är ledigt eller har ändrade placeringstiden något i vår tex sportlov, påsklov
eller klämdagar.

