Fö rä ldrainformation januari 2013

Vintern är här och härliga utedagar har vi haft med barnen. Att få vara ute och åka pulka
stjärtlapp kalla dagar och få bygga snögubbar dagar då snön varit ”kramig”. Det är att njuta
av vintermånaderna.
Några av oss har fått nya barn. I familjedaghemmen och på förskolan arbetar vi målmedvetet
efter läroplanen, Lpfö98 reviderad 2010. Där finna att läsa under utveckling lärande:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (s. 9 )”

Temaarbetet med Konsumtion arbetar vi vidare med. Vi satsar på att gå ner till de olika
affärerna. Barnen får ta med kamera och sen letar vi tillsammans om vi hittar olika
miljösymboler på varor som vi sedan kan göra memori spel av. Ni föräldrar kan även
uppmärksamma med barnen i hemmen på olika miljömärkningar som de kan ta med till
förskolan.
Våra fantasidjur av förbrukningsmaterial fortsätter vi med. Barnen gör egna ritningar som vi
sedan arbetar efter, både i familjedaghemmet och till viss del på förskolan när vi hinner.
Under Barns Inflytande i Läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010 finns att läsa:
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed få möjlighet att påverka sin situation (s12) ”.

Till våren har vi tänkt klä en del av vårt staket som vi har på altanen med matt-trasor.
Barnen kanske kan ta med en gammal tröja eller byxa som vi kan klippa sönder och använda.
Våra telefonnummer till förskolan är 0382 15587 eller 0701495587.
Föräldramöte är tisdagen 5 februari. Separat information kommer i dagsläget.
SPORTLOV vecka 7 alla barn på allmän förskola är lediga denna vecka.
Torsdagen 28 februari har vi tänkt åka sedvanliga vasaloppet i Högagärdebacken.
Lite ändringar har skett hos oss i familjedaghemmen då vi nu ska arbeta till klockan 14.00 på
fredagar. Våra barn går till någon annan avdelning och det får ni information om av oss.
På måndagar har vi inte Annelie Gustavsson kvar utan Anette Franzén hjälper oss. Vissa
fredagar har vi väldigt många barn och då kommer Bettan Salmgren upp från Kotten och
hjälper oss mellan 12.30–14.00.
UTVÄRDERINGSDAG kommer att vara

måndagen 20 maj ALL BARNOMSORG ÄR STÄNGD.

Yvonne Tina Eivor och Birgitta

