Maj brev från Skogsmusen 2016
En smak av sommaren, så kan vi kort beskriva maj månad. Den började med
att vitsipporna stod i full blom och slutar med att liljekonvaljen, kråk- kvicken,
midsommarblomster och smörblomman har börjat blomma. Solen har värmt
oss så vi kunnat ha kortbyxor några dagar. Så vist är sommaren på väg!
Äntligen blev det av, att vi gjorde ett efterlängtat studiebesök på Hofgårsskolan. Tidigt på förmidagen
med stor förväntan promenerade barnen och vi till skolan
för att möta läraren Kristina (Agust mamma). Vi fick ta av
oss ytterkläderna i korridoren och sen gå in och sätta oss i
bänkarna i klassrummet. Här fick vi göra olika expriment
som handlade om solenergi t.ex. Vad händer om man
spolar varmt/kallt vatten på en tom petflaska som man
trätt en ballong överst på halsen? Vad blir det för skillnad
på vattentemperaturen i den svarta och ofärgade cylindern
när solen (sollampa) lyser på dem och varför? Vi fick
också se en film om hur sol energin kommer till
solpaneler. Spanskläraren Migell kom också in och lärde
oss räkna och vad sol hette på spanska.
I Lpfö 98 (s 11) står där att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som
stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
Grön flagg Utvecklingsområde 2 Tillsammans med barnen utforska solens, vindens och vattnets energi.
När det var dags att äta lunch åt vi maten från Vallsjöskolan (hämtat den med vagnen) i Hofgårdsskolans
uppehållsrum, eftersom det var lite ruggigt väder ute. Därefter var det dags att klä på sig regnkläderna. Här
fick några barn hjälp av några äldre pojkar som gick på Hofgårdsskolan. Färdigklädda gick vi till den ”nya”
lekplatsen och lekte innan det var dags att gå hem och äta mellanmål.
Skogsmusens årliga sommarresa gick denna gång till Skrålihål och Ulvastenarna. Även denna sommarresa
hade vi tur med vädret och solen sken lagom varmt. Väl framme fascinerades både vuxna och barn av det
fina fallet Skrålihål och dess omgivning. Barnen tyckte det var spännande att hoppa över vattnet runt fallet.
Ulvastenarna är flera meter höga stenar en bit från fallet. Stenarna som inlandsisen rullat dit ligger mot
varandra eller själva. Mellan stenarna och under dem blir det som ”grottor”. Runt stenarna är där fin gammal
trollskog. Efter en stunds utforskande av stenarna var det dags för makaronisallad och barnens hembakta
bullar. Finns det något godare och bättre än att äta tillsammans ute i naturen?
Tack för en fin naturupplevelse vi fick tillsammans och tack för den fina sommarpresenten från Naturarvet,
nu får 5 träd bevaras i Sveriges gammelskog. En present som verkligen passade oss.
Den här dagen passade vi även på att ”av tacka ” de barn som ska börja förskoleklassen till hösten. De fick
med sig hem en kasse med ett minne fullt av bilder och språk dokumentationer från barnens tid hos oss. I
kassen låg även barnens teckningar och dokumentationer från verksamheten m.m.

Elsa och Svartis är Natur- och Miljöförskolans nya höns som barnen gärna tittar på och pysslar om. Alla
skogsmusbarn har fått komma med förslag på namn till hönsen. Sen röstade förslag genom att lägga sin kork
under namnet man ville hönan skulle ha., ett namn till den vita hönan och ett till den svarta hönan (likadant
gjordes på de andra avdelningarna). Sen la vi alla avdelningars vinnande förslag i två burkar och det drogs
två slutliga namn förslag. Vi kommer att sätta upp namnen på den nya fina hönsburen som vi fått sponsrat.
Alla avdelningar har en dag då de matar hönsen och får ta äggen. Skogsmusens dag är tisdagar. Vill ni
hjälpa till att mata hönsen en helg, så går det bra att skriva upp sig på lappen som sitter ute på anslagstavlan.
Vad har hänt mer på Skogsmusen?
 Våra fjärilslarver har kommit och redan hunnit börja förvandla sig till puppor. Titta gärna på dem de
står på hyllan över akvariet.
 Vi har haft två stycken Prao-elever från årskurs 8 på hovgårdsskolan i en vecka var. Sen har vi haft
två elever från klass 4 på Vallsjöskolan, en dag var.
 Vi har firat två födelsedagar.
 Vi har firat körsbärsblomning (Sakura) vid tunneltorget, som man gör i Japan Då passade vi också på
att prata lite om japan och titta/smaka på olika saker där ifrån.
 Barn födda 2011-2013 har varit och sett teatern Flickan och Trollet på kulturhusen. En uppskattad
föreställning.
 Traditions enligt har vi firat förskolans dag. Barn och
vuxna klädde ut sig och tågade gemensamt till
Hembygdsparken. Där blev det teater och lite sång som
Natur- och Miljöförskolans personal stod för. Där efter
blev det avslutning med saft och bulle
 De blivande förskoleklassbarnen har varit och hälsat på
Fritids på Vallsjöskolan och ätit mellanmål där.
 Vi har varit i radion när Natur- och miljöförskolan hade
avslutningsfest på Skräpplockarveckan.
 Barnen har testat sina vindsnurror.

Nu är vi ute i stort sätt hela dagarna, så glöm inte att utnytja tilfället att komma och äta lunch med oss.
Vad kommer att hända.
Veckorna 28-31 är Natur- och Miljöförskolan öppen för alla barn som behöver förskola under sommaren.
Uppe på Skogsmusen kommer alla barn från Natur- och Miljöförskolan att vara. Därför ber vi er alla att
tömma barnens hylla/korg när de går hem för ledighet. Vi kommer att behöva de hyllor/korgar till andra
barn under sommaren. Tack på förhand!
Vi kommer att hälsar 5 barn välkomna till Skogsmusen innan sommarledigheten och 2 börjar efter.
Obs Bra att veta att förskolan är stängd måndagen den 15 augusti. Då är det utbildning/planeringsdag för
oss personal.
Det har kommit rekommendationer att vi som personal inte ska ha er som vårdnadshavare som vänner på
Facebook. Informationen mellan oss och er som vårdnadshavare ska ske muntligt, via sms eller på mail som
har anknytning till avdelningen. Hoppas att ni förstår att det är för barnens bästa och att det stärker vår
yrkesroll.
Nu är det klart att det är Josefine som får stanna på Skogsmusen nästa termin. Christina kommer att arbeta
på Spångens förskola.

Med vänliga hälsningar från barn och personalen på Skogsmusen

