Månadsbrev Oktober
Nu har vi välkomnat hösten med lite kyligare temperaturer. Kom ihåg att ha kläder för olika väder
nu när vädret är omväxlande.
Vi håller på med projektet "Det rullar". Barnen har hittat saker som rullar och tagit kort med våra
kameror så de bilderna sitter i våra digitala fotoramar inne på Hajen och i hallen på Krokodilen om
ni vill titta. Vi pedagoger har varit på en föreläsning med Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson.
De arbetar på förskolan Björkängen i Hallsberg och har gett ut en bokserie som heter ”De mäktiga
fem” som är en bra utgångspunkt för att jobba med teknik tillsammans med barn på förskolenivå.
Vi har köpt in böckerna och börjat jobba med ”Skruven möter Hjulet” inom vårt projekt med ”Det
rullar”. Teknik är ett av målen som vi i östra området har valt att jobba med under året. Om man
söker på ”De mäktiga fem” på Youtube får man upp flera klipp där de berättat om olika områden.
Kika gärna! Vi önskar lite material om ni får spill hemma såsom frigolit/mark isolering, stubbe,
träbitar, plaströr och plaststuprännor. Se bilderna nedanför månadsbrevet.. Några bilder från vårt
arbete med ”Det rullar” finns på vår hemsida.
Till våren kommer vi ha utvecklingssamtal men vill ni komma och hälsa på och se hur ert barn har
det så går det bra om vi kommer överens om en dag.
Vecka 44 har skolan höstlov. Vet ni med er att ni ska vara lediga meddela i god tid. De barn som
går betalfri allmän förskola är automatiskt lediga.
Vi öppnar förskolan kl. 6.15 på måndagar och fredagar men kl. 6.00 tisdag till torsdag.
Kom ihåg att det går bra att sms:a till oss för att sjukanmäla ditt barn eller andra ärenden. Hajens
mobilnummer är 0703612067 och Krokodilens 0705368900. Ni kan ringa oss på 0582-686082
(Hajen) eller 0582-686081 (Krokodilen).

Krokodilen
Vi fortsätter att prata om saker som rullar. Barnen har bl.a fått måla och kört med bilar i färgen där
de rullande hjulen gjort mönster i färgen. De teckningarna har vi satt in i barnens respektive pärm.
Utifrån ”De mäktiga fem möter hjulet”-boken har barnen fått försöka flytta en tegelsten och ett upp
och ner vänt bord utan att lyfta. Vi har tillsammans lagt rör under för att lätt kunna flytta och rulla
föremålen. Vi har även illustrerat boken med olika föremål. Vi arbetar också med de
språkstimulerande figurerna ”Babblarna” på våra samlingar och sjunger mycket. En kväll i
november ska vi, personal, gå på en föreläsning om arbete kring Babblarna. Vi försöker gå på
promenad minst en gång i veckan men det är inte alltid möjligheten finns. Då leker vi ute på någon
av våra gårdar. Vi kommer fortsätta pyssla i ateljén med olika material, de sakerna hänger vi upp i
hallen samt eventuellt arbeta kring en till av ”De mäktiga fem böckerna”.

Hajen
Utifrån boken ”De mäktiga fem möter hjulet” så kan barnen berätta sagan med hjälp av saker.
Barnen har konstruerat bilar och i samband med det har vi pratat om att man behöver en axel för att
bilen ska kunna rulla. Vi pratar om hösten och vad som händer nu i naturen. Vi pedagoger tycker
det är kul och hitta på saker med era barn och att de är så intresserade och glada över det vi gör i
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verksamheten. Vi pratar mycket om att prata med varandra istället för att slåss när man är oense om
något. Vi har på ”Ugglan och kompisproblemet” på ur.se. Bland annat avsnittet ”Har man lovat så
har man lovat” och det innebär att har man till exempel lovat att spela spel så gör man klart det för
att inte göra sin kompis ledsen.

Hälsningar från
Sara, Linnea, Ann-sofie, Christina, Marina, Åsa, Anne-Marie och Vanja.
Detta händer på Gläntan:
31 oktober. Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling
31 okt-4 nov, v 44. Skolan har höstlov
17 november. Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT
24 november. Föräldramöte 17.30
15 december. Luciafirande info i bifogat brev

