Föräldrainformation mars 2013
Nu är det dags för lite ny information. Månaderna går fort. Vi har arbetat med de olika
miljösymboler som finns. Det är inte så lätt, svanen, krav märkning och återvinning är de
enklaste, det ser vi på barnens kunnande. Ett golv memori är klart, detta spelar vi med de
äldre barnen. Till Earth hour gjorde barnen handavtryck, vi skrev på dessa vad de tänkte på
när de skulle vara rädda om miljön och det var många bra förslag. Var rädd om naturen, bryt
inga kvistar, släng inga papper i naturen, släck lampor när du går ut och så vidare. Detta
ställdes ut på kulturhuset lördagen 23 mars.









Klämdag 2-3 maj 10 maj och 7 juni. Vi kommer att sätta upp en lapp och är
tacksamma om ni kan fylla i era barns tider så snart som möjligt.
Behov av Sommarförskola, en lapp kommer att sättas upp. Till den 19 april vill vi ha
in den.
Semester, era egna semestrar så snart som möjligt vill vi få in dessa så vi kan planera
för vår verksamhet vecka 26-27-32-33 på Sockerklara.
Sommarförskola är på Förskolan Fantasia i år mellan veckorna 28-31.
Förskolans dag firar vi torsdagen 16 maj detta brukar ske med övriga avdelningar på
Natur och Miljö.
Senare denna dag kl. 14.00 har vi Drop in på Sockerklara. Barnens fantasifigurer
samt det vi arbetat med under temat Konsumtion kommer att visas. Vi håller på till
ca 18,00 Vi bjuder på kaffe och något tilltugg.
Måndagen 20 maj är Utvärderingsdag ALL BARNOMSORG STÄNGD.
Barn Loppis och arbetskväll är planerat till torsdagen 23 maj. Vi börjar 17.00 info om
denna kväll kommer närmare datumet.

Vi har fått en ny medhjälpare på Sockerklara Patrik Andersson. Han ska hjälpa oss på
måndagar och fredagar. Övriga dagar ska han vara på de andra avdelningarna på vår
förskola.
Vi kommer att börja med vårt staket så fort vädret blir lite varmare, det vore bra om ni
börjar ta med er avlagda kläder eller tyger.
Vecka 17 är det skräpplockarveckan över hela landet. Många förskolor deltar och det har
även vi gjort de sista åren. Tekniska bjuder alla barn på glass för gott arbete. Vi brukar
dela upp oss på olika områden samt vi i familjedaghemmen brukar hålla rent hemma vid
våra egna lekplatser, barnen tycker oftast att detta är roligt så många påsar brukar vi få
hänga på vagnen, de blir fulla ganska snabbt.
I vår läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 står det under Normer och Värden:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn
utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”(s.8).

Hoppas nu att alla Ni Barn och Föräldrar får en härlig

Påsk ledighet.
Yvonne Tina Eivor Birgitta

