
Hej! 

Vi vill börja med att TACKA er föräldrar för arbetet ni utförde på arbetsdagen och den 
inspirerande miljön ni gjort på natur-utegården! 

Vi vill också  tacka för bilderna/sakerna barnen haft med sig kring Temat Resa. Några av 
barnen har redan fått berätta om sin resa och det är så kul att höra vad de har att berätta. 
Barnen får lära sig nya ord och begrepp, våga tro på sig själv, lyssna och visa respekt för 
varandra.  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, 
se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.” Lpfö 18 

Vi har börjat med dagens värd. Vi vill att barnen ska bli mer delaktiga och barnen vill gärna 
hjälpa till och detta skapar en trygghet för dem att veta vem det är som ska hjälpa till.  

Under några tisdagar har Lotta Wisth varit här. Barnen har tillsammans fått trycka i lera med 
löv och annat som ger mönster. Leran har sedan fått torka och efter det har barnen fått måla 
på den. Lotta har nu tagit hem leran för att bränna den.  Vi fick också  gemensamt smycka 
en kruka som Lotta drejat. Avslutningsvis kommer barnens fina keramik att sättas upp på ett 
armeringsnät ute på naturutegården. 

Den 11 september gick Amanda hem på sin mammaledighet och Julia Gustafsson har nu 
börjat hos oss. 

TEMPUS: Vi har nu börjat använda Tempus för att registrera barnens närvaro på förskolan 
och där kommer också övergripande information förmedlas till er vårdnadshavare. Det är 
viktigt att barnens tider uppdateras och är aktuella då all personal utgår från det som finns 
registrerat och vi anpassar verksamhet och personal efter dessa tider. Kom ihåg att 
registrera de dagar framåt du vet att barnet blir hemma tex symtomfria dagar. När barnens 
tider ska ändras/någon annan ska hämta så är det i tempus det ska ändras. Ni får såklart 
även säga det muntligt till oss, men ändra i tempus också! Det är inte alltid att ditt barn 
checkas in/ut direkt pga hur situationen är i barngruppen. 

Ha det gott! 
Hälsningar 
Linnea, Julia 
och Adriana 
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