Månadsbrev Oktober
Hej i den härliga höstsolen! Vi är glada att vädret är fint så att vi fortsatt kan vara ute mycket. Det
uppskattar både barnen och vi. Trots att solen skiner är det kallt ute och vissa stunder under dagen
behövs mössa och vantar. Det är bra om det finns på barnens hyllor.
Vi har precis skrivit färdigt vår utvecklingsplan där vi tillsammans med de andra förskolorna i
Pålsboda och Hjortkvarn formulerat mål som ska vi arbeta gentemot detta läsår. Mer om
utvecklingsplanen och dess mål och aktiviteter kommer vi berätta om på föräldramötet den 5/11 kl.
17.30-19.00. Om ni har några frågor/ärenden till föräldramötet så ber vi er att meddela oss så snart
som möjligt. Vår förskolechef Inger Andersson kommer att vara med i början av mötet så det finns
chans att skicka med frågor till henne också.
V 44 är det höstlov och de barn som går allmän förskola är lediga då. Om ert barn inte går allmän
förskola men ändå ska vara ledig eller har ändrade tider så ber vi er meddela oss det så fort som
möjligt. Observera att förskolan är stängd måndagen den 26 oktober. Den 27 oktober är det Nallens
dag och då får de barn som är här gärna ta med sig en nalle.
Nytt för i år är att vi ska fira lucia i Pålsboda kyrka. Torsdagen den 10 december klockan 15.00 är ni
välkomna dit. Vi står för underhållningen i kyrksalen och går sedan ner i församlingshemmet och
fikar med det var och en har tagit med sig. Det ser vi fram emot!
Utvecklingssamtal kommer vi att hålla en gång per läsår från och med nu. De kommer vara efter
julledigheterna. Mer info om detta kommer på föräldramötet. Vi säger självklart inte nej om det är
något ni behöver träffa oss för att samtala om innan det är dags för utvecklingssamtal.
En gång i månaden har vi bollplank med elevhälsan. Då träffas en från varje förskola, vår
förskolechef, specialpedagog och kurator för att diskutera saker som vi funderat på. Har ni något ni
funderar kring så prata gärna med oss så kan vi ta med det till bollplanket. Viktigt att veta är att vi
aldrig nämner barns namn på dessa träffar.

Krokodilen
Vi känner att vi börjar få rutin kring samlingarna med startsångerna; veckodagar och månader.
Många av barnen är väldigt duktiga och sjunger med, på sitt sätt.
Barnen har fått räcka upp handen när de har fått välja vilken aktivitet vi ska ha på samlingen och vi
har visat antalen på våra fingrar men under vecka 41 började vi med att barnen fick sätta upp sitt
kort under den aktivitetsbild, ex rörelse och instrumentlådan, som de ville göra på samlingen.
Barnen är lite ivriga och vill snabbt sätta upp sitt kort på väggen :). Vi hoppas att det gör att barnen
får en större förståelse för vilken aktivitet flest barn valt.
Vid fruktstunden, efter samlingen, har vi börjat med högläsning av boken ”Boken om Pippi
Långstrump” för att barnen ska få det lite lugnt medans de väntar på att få välja frukt.
Vi har även börjat med en ”lugn stund” efter lunch när de andra barnen sover. Då lägger sig de
vakna barnen och en pedagog på den gröna mattan med var sin kudde, som en sol med boken i
mitten, och läser eller sjunger ur en sångbok. En mysig stund.
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Tyvärr har vi inte kunnat gå på promenad på tisdagarna eftersom vi bara är två personal (1 är på
rast) utan vi leker på gården istället. Men vi har bestämt att alla barnen får gå en promenad efter
onsdagsgruppen (en grupp går till biblioteket, de andra två går i samhället, lekparken eller
återvinningsstationen).
Utöver detta så målar barnen, de ritar, pärlar, bygger med klossar, pusslar, bygger kojor, busar,
spelar på lärplattan under dagarna. De är mycket kreativa.

Hajen
På Hajen har vi kommit in bra i våra veckorutiner och vi känner att vi erbjuder barnen många olika
lek- och lärstunder under veckorna. Vi har börjat använda förskolans projektor flitigt. Både i
samlingar och under vila efter maten. UR.se har till exempel läs-med-sagor som vi visat för barnen
vid flera tillfällen.
På tisdagar har vi pratat om Hitta Vilse och Mulle och barnen har fått träna på hur man gör om man
går vilse i skogen. Vid en skogsutflykt träffade vi den riktiga Mulle i skogen vilket barnen tyckte
var spännande och roligt. Nu ska vi börja prata om hösten och denna vecka har barnen fått plocka
saker i skogen som de gjort varsin gipstavla av.
Vi har kommit igång med språksamlingar enligt ”Före Bornholmsmodellen”. Barnen födda -11 och
-12 är i en grupp och arbetar med materialet som är för 2.5-4 år och -10:orna i en annan grupp med
materialet 4-6 år. Det handlar mycket om rim, ramsor och språkmedvetenhet.
I september var vårt kompistema ”Vänta på sin tur” och vi tittade på filmer, läste böcker och
reflekterade kring ämnet. Vi har hittat på en egen karaktär som heter Lisa. Hon vet inte riktigt hur
hon ska göra i situationer och lekar och barnen får vara med och vägleda henne. Oktobers tema är
”Vi leker tillsammans”.
Varje vecka har vi matematiksamling. Barnen har fått sortera pärlor, strumpor och tittat och gjort
mönster. Vi har gjort stapeldiagram runt kakor och pratat om hela, halva, fjärdedelar m.m när vi
delat frukt.
På gympan för -10:orna har alltid uppvärmning och sen någon aktivitet. Flera av gångerna har det
varit hinderbana. Ibland leker vi även någon lek. Barnen uppskattar verkligen gympan och vi är
stolta över våra ”Gläntanbarn” som är fantastiskt bra på att följa instruktioner, vänta på sin tur m.m
på gympan. När de äldsta barnen är på gympan så har de andra barnen på Hajen rörelse och pyssel.
Vi gör mycket roliga saker varje vecka och mer om detta kommer ni få höra om och se på
föräldramötet.

Hälsningar från
Sara, Linnea, Ann-sofie, Marina, Anne-Marie, Åsa, Carina och Ulrica.
Detta händer på Gläntan:
12/10Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT.
26/10 Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling.
v. 44 (26-30/10) Höstlov. Barn som går allmän förskola är lediga.
27/10 Nallens dag. Barnen får ta med en nalle.
5/11 Föräldramöte kl. 17.30-19.00
24/11 Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT.
10/12 Luciafirande i Pålsboda kyrka kl.15.00

