Månadsbrev Oktober 2016
• Nästa vecka hälsar vi Ella välkommen till oss, hon börjar då sin inskolning hos
oss. Då är vi 14 barn på förskolan och 14 barn på fritids.
•

Verksamheten rullar på och under senaste veckorna har vi jobbat en hel del
med Allemansrätten. I vår utvecklingsplan som vi skrivit tillsammans med
förskolorna i Pålsboda har vi som ett gemensamt mål att vi vill att "varje barn
ska utveckla respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö." Vi har då
valt att som en gemensam aktivitet jobba med Allemansrätten. Hos oss har
"Allemansråttan" varit på besök. Barnen har lyssnat på Allemansråttan och
frågat och berättat saker för råttan. "Allemansråttan" har varit till stor hjälp i
arbetet då barnen lyssnar uppmärksamt när råttan pratar. Vi har följt upp arbetet
och barnen har fått berätta vad de kommer ihåg om Allemansrätten och det är
imponerande vad de kan. Ni kan titta på väggen i hallen där kommer vi sätta
upp dokumentation kring det vi gör. Förra veckan gick vi en
Allemansrättspromenad med åtta olika stationer. Vid en station låg det massa
skräp så barnen hjälptes åt att plocka upp skräpet. Ett par dagar senare kom
Allemansråttan och drog de stora skräppåsarna efter sig. Råttan undrade vart
den skulle göra av allt skräp. Ett barn sa att man kan sortera det och slänga.
Tillsammans fick barnen sortera skräpet i olika plastlådor, det var lite svårt
med en del material men till slut var allt sorterat. Nu ligger det och väntar på
att hamna i rätt container vid återvinningsstationen. Vi pratade även med
barnen om vart skräpet tar vägen sen. "Soptippen" sa någon. Ett barn sa "det
kan nog bli nya saker, jag tror mamma sa det". Där är vi nu, vi jobbar vidare!

• Personalen har APT tisdag 18 oktober, Förskolan och Fritids stänger 16.00.
Kompetensutvecklingsdag måndag 31 oktober. Förskolan och Fritids är stängt.

Var rädda om varandra!
Personalen

