Veckobrev vecka 46-48
Tyvärr har vi inte hunnit skriva veckobrev på ett par veckor, ibland finns inte tiden.
Hoppas att ni saknat det! Till detta veckobrev bifogas minnesanteckningar från
föräldramötet vi hade 13 november.
• Lilla gruppen, barnen födda 2010-2012
Under de här veckorna har barnen målat i plastfickor(tryckt ut färg), dessa
sitter på ett fönster i köket. Barnen har även målat/tryckt prickar med
ströpplare och målat med socker (koka ihop 1 de vatten och 2 dl socker). Vi
målade med sockerblandningen på ett papper sen fick barnen skvätta dit
vattenfärg, då spred färgen ut sig. Målade man med penseln blev det inte lika
effektfullt! Titta gärna på konstverken ute i hallen. Vi har fortsatt med vår
gympa "röris" och barnen hänger med mer och mer, roligt att se framstegen!
I torsdags fick vi vara med på invigningen av vår nyrenoverade grillplats.
Vaktmästare Krister klippte bandet och vi fick äta grillad korv, smakade riktigt
gott!
• Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Vi jobbar på med våra arbetsblad, barnen tycker det är kul. Vi har börjat att
jobba lite med alfabetet. I torsdags så hade vi invigning av vårt vindskydd med
nya bänkar. Vi bjöd lilla gruppen och Krister på korv. KUL! Vi kommer att
börja med lite julpyssel och julbak framöver.
• Rektor Inger Anderrson meddelar att flytten räknas bli i slutet av januari!
• På tisdag 3 dec är det leksaksdag, om barnen vill får de ta med en leksak.
• På tisdag har personalen arbetsplatsträff och förskolan stänger kl.16.00.
• Luciafirande tors 12 dec kl.15.00

Trevlig helg!
önskar Personalen

Föräldramöte 13 november 2013

• Inger Andersson och Kjell Gunnarsson informerade lite om flytten till andra
våningen. Datum för flytt är ej fastställt. Inger jobbar vidare med det. Kjell
visade en ritning där skötrummet kommer att bli. Vi diskuterade för- och
nackdelar med flytten och praktiska åtgärder. Det finns en önskan om en ramp
mellan första och andra våningen. Eftersom vi inte kommer se när det kommer
in någon så kom det förslag på bl.a ringklocka alt. "kamera".
• Eva gick igenom våra arbetsplaner. I vår läroplan finns olika områden och
under varje område har vi valt ett mål att jobba med.
Normer och värden
Inflytande och ansvar
Utveckling och lärande
Förskola och hem
Samverkan mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
(Arbetsplanerna kommer att gå att läsa på hemsidan så småningom)
• Vi berättade om våra grupper.
De yngsta barnen. Tidigt i höstas så kollade vi in vad barnen var intresserade
av och vad de gjorde. De flesta visade stort intresse av att måla så vi kom fram
till att vi skulle ha ett skapartema under hösten, där barnen skulle få prova på
att måla och skapa med olika tekniker och material. Ge barnen nya utmaningar.
Vi har dokumenterat det vi gjort (finns i en pärm som ni gärna får titta i) och
reflekterat kring vad det var som hände, om vi kan gå vidare och utveckla
De äldsta barnen. Barnen har under hösten gått till skogen och träffat Mosse,
de har fått uppgifter av Mosse och bl.a byggt ett hus till honom. Det har även
haft ett trolltema, gjort troll och spindlar. De fick även vara med och skapa
utifrån ett "Konstpaket" som kom till oss på förskolan. De fick bl.a måla med
bläck.
• Hemsidan.
På hemsidan ligger bl.a veckobrevet, olika styrdokument, matsedel och
kvalitetsredovisning.
• Förskolan har en "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"(finns på
hemsidan). Den gäller för alla som jobbar på förskolan, även vaktmästare och
lokalvårdare. Den gäller även för föräldrar när de vistas på förskolan.
På förskolan kan det handla om utfrysning, du får inte vara med, bitning och
slag. Det som kan upplevas som en kränkning.
• Eva berättade om Språknätverket hon går på, det cirkulerar bl.a boklådor i
kommunen med böcker och rekvisita till. Eva går även på mattecirkelträffar en
gång i månaden där hon får uppgifter att genomföra med barnen. Alla föräldrar

fick matematikhäften om vardagsmatematik för barn.
• Vi har fått klartecken att vara i gympasalen.
• Luciafirande kommer att vara torsdag den 12 dec kl. 15.00. Luciatåg +fika!
• Telefonnummret till fritids 0582-686101 har telefonsvarare om man behöver
ringa när vi inte är på förskolan.

