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Tranbärets månadsbrev augusti 2014
Vilken härlig sommar vi haft med otroligt mycket sol o värme.
Det kan inte finnas någon som inte badat eller inte ätit glass
pga att det varit för kallt i alla fall. Hoppas att ni
alla kunnat njuta och ladda batterierna inför
det som komma skall. Vi vill önska alla barn
och föräldrar varmt välkomna tillbaka till oss
för en ny och spännande termin. Även om det är skönt att
vara ledig, så saknar vi ju varandra när vi inte träffats på länge.
Personal
Vi har glädjen att välkomna Rikard Hultgren och Lena Hjertberg till oss på Tranbäret.
Personalgruppen ser nu ut på följande sätt: Sussi Hultqvist 100%, Rikard Hultgren 100%,
Christina Arvidsson 100% och Lena Hjertberg resurs tisd-torsd 50%
Vi kan också berätta att Sara fick en liten Vilma i mitten av Juli! Stort Grattis till familjen.

Grön Flagg
Vi kommer att fortsätta med våra mål från Grön Flagg.
Våra utvecklingsområden är som följer:
Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska aktiviteterna inne och ute
Utvecklingsområde 2 - Öka barnens förståelse för vad man behöver för att må bra
Utvecklingsområde 3 - Vi vill göra barnen uppmärksamma på likheter och olikheter i olika
länder

MiniRöris
Månd v 34 startade vi upp med MiniRöris igen. Det var riktigt
inspirerande att se hur mycket de kommer ihåg, och hur duktiga de har
blivit.
Grön flagg utv område 1.

Skogen/Utflykt
Vår nya Skogs/Utflyktsdag är onsdagar from höstterminens start.
Vi har redan varit och lekt och klättrat på Sockerklaras lekpark.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om
sin hälsa och sitt välbefinnande.
Lpfö 98/10

Mulle (5-åringar), Knytte (4-åringar) och Knopp (3-åringar)
V 37 torsdag den 11 sept startar vi upp med skogsgrupperna igen.
Nytt för i år är att grupperna kommer vara på torsdagar.
Dessa grupper är gemensamma för hela Natur- och miljöförskolan.
Tänk på:






Att barnen behöver överdrags/regnbyxor och stövlar. I gräset och i
skogen är det alltid fuktigt och blött under förmiddagen.
Vi går mot svalare tider, se till att barnen har lite varmare kläder på
sin hylla.
Extrakläder behövs ibland, så kolla över så att det finns ombyten.
Vi har inte mycket att låna ut och de flesta barnen vill helst ha sina
egna kläder.
Skriv namn i era barns kläder. Det underlättar för oss pedagoger och det gör att ni
snabbt kan få tillbaka ett klädesplagg som kommit på villovägar.

Höstruset
Månd 15 sept kl 9.30 är det dags för vårt traditionsenliga
sprinterlopp, Höstruset. Barnen brukar gå in för det med liv och
lust, och vi brukar ha väldigt trevligt tillsammans med övriga
avd på Natur- och Miljöförskolan.

Hönor
Nu har hönorna kommit tillbaka till oss, och vår dag att mata och sköta
om dem är fredagar. Är det någon som vill sköta om hönorna en lörd
och/eller sönd så kan man skriva upp sig på anslagstavlan ute. Som en
liten påminnelse till oss alla så repeterar vi att hönorna heter MammaStina och Vännen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Ur Lpfö 98/10

Självporträtt
Förra terminen fick alla barnen rita sitt eget självporträtt. Vi hoppas att ni tittat på dessa, för
de blev jättefina allihop. Under kommande termin kommer barnen att få rita nya självporträtt.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Ur Lpfö 98/10

Fotografering
Torsd den 18/9 (förmiddagstid) är det dags för Tranbäret att bli
fotograferade.

Födelsedagar
Under sommaren har Magdalena fyllt fem år och i augusti firar vi Tilde
som fyllt fyra år och Maximilian och Luay som fyller två år.
Hipp Hipp Hurra o Grattis till er!
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Ur Lpfö 98/10

Snicken
Denna termin har vi börjat besöka snicken. Det
är jättespännande, och alla barnen kommer att få
göra minst ett besök där under terminen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera
med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Ur Lpfö 98/10

Planeringsdagen 13 aug
Om någon undrar vad vi gjorde denna dag så kan vi berätta att vi jobbade med vårt
kvalitetsarbete. Vi skrev bla målkriterier för våra prioriterade mål från Läroplanen.
Fråga oss gärna om ni vill läsa.

Till sist vill vi önska er alla en skön höst!
Hälsningar Sussi, Rikard, Lena och Christina

