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Tranbärets månadsbrev januari
Januari har knackat på dörren och fört med sig
ett nytt år, en ny termin och nya spännande
utmaningar. Det blöta gråa vädret har också
bytts ut mot torrt fint vinterväder. Vi njuter
av det och passar på att vara mycket utomhus.

Välkomna tillbaka!
Vi har hunnit en bra bit in i januari, och efter en lång ledighet tar det några
dagar att komma in i vanliga rutiner igen, men nu tycker vi att vi har gjort det.
Det är roligt och spännande att vara tillbaka och börja planera för en ny termin,
där vi pedagoger får vara med och upptäcka och lära nya saker tillsammans med
era barn.
Ny personal
Måndagen den 20 januari började Susanne jobba hos oss. Välkommen!
Hon kommer från och med 1 februari att ta över efter Eva-Marie som då går
hem på föräldraledighet.
Inskolning
Vecka 4 börjar en ny tjej hos oss, Medina, välkommen till oss på Tranbäret!
Lek i snön
Eftersom det efter lång väntan har blivit vinter och
tillräckligt mycket snö för att åka pulka har vi de
första veckorna ägnat mycket tid åt just denna
aktivitet. Vi har åkt i backen på gården, men även
promenerat iväg till andra fina backar.
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Julgransplundring
Måndagen den 13 jan var det dags att dansa och
sjunga ut julen, på natur- och miljöförskolan.
Alla barn och personal samlades ute på
Fotbollsplanen, för att sjunga och dansa
tillsammans. Det blev stora fina ringar, där
alla var med och dansade efter förmåga.
Efter dansen samlades vi runt eldstaden,
och värmde oss med en kopp chokladmjölk.
Uppevila
Stunden efter lunch har vi ägnat åt lite olika skapande aktiviteter. Vi har gjort
en blåprickig lekdeg som är flitigt använd.

Barnen har gjort en gemensam tavla och genom skapandet tränat samarbete.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
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Vi har också provat att göra såpbubblor som vi blåste ute i kylan, spännande
tyckte barnen.
Mini-röris
Måndag förmiddag kommer vi även i fortsättningen att ägna åt mini-röris. Denna
veckan körde vi första passet efter juluppehållet, barnen tyckte att det var
roligt, de kom ihåg och kände igen rörelserna, alla vågade och ville vara med och
röra sig.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsupptaffning samt förståelse
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
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Grön Flagg
Vi kommer att gå vidare med vårt arbete kring Grön Flagg genom att påbörja

utvecklingsområde 3 – vi vill göra barnen uppmärksamma på likheter och
olikheter i olika länder.
Vi vill uppmärksamma och prata om de länder som finns representerade på vår
avdelning, som barnen eller föräldrar har anknytning till. På så vis tänker vi att
arbetet blir konkret för barnen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer.
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Vår tanke är att börja måla flaggor, lära oss några ord på olika språk, kanske
lyssna på sagor från olika länder.

För att detta arbete ska bli bra och givande behöver vi hjälp från er
föräldrar!
Berätta för oss vilka länder ni har anknytning till, finns det någon saga eller sång
som vi kan lära oss? Några enkla ord? Kom gärna med förslag, vi är nyfikna och
ser fram emot att lära tillsammans med barnen.

Christina, Annica, Susanne, Sara och Eva-Marie

