FEBRUARI 2020

NYHETSBREV AVDELNING
FJÄRILEN

Februarimånad går nu mot sitt slut och i veckan fick vi ta del av vinterväder❄ efter
mycket regn💦
Barngruppen: På Fjärilen är vi nu 19 barn varav 5 barn födda -14, 5 barn födda -15, 4 barn födda -16 och
5 barn födda -17.
Personal: From måndag 2/3 hälsar vi Ester välkommen att jobba hos oss när Elisabeth
påbörjar sin föräldraledighet. Vi hälsar också Maria välkommen tillbaka till oss på förskolan
som ska jobba 40% from mars.

BARNENS.
GLASBURKAR

Tio små kompisböcker, boken ”Dela med sig”:Under februari har vi delat med oss av
positiva ord om kompisarna. Orden skriver vi ner på hjärtan som läggs i en glasburk som
barnen själva får dekorera och ta med sig hem. Vi vill med positiva ord bekräfta varje
barn och göra barnen uppmärksamma på att vi alla har olika egenskaper men alla är lika
värdefulla.
Läroplan för förskolan, Lpfö 2018:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
respekt och förståelse för alla människors lika värde...
sin identitet och känna trygghet i den...
Ordskatter:Barnens egna ordskatter hemifrån har varit uppskattat. Vi ser mycket lärande
kring orden då vi lyssnar på varandras tankar och fakta kring ordet. Barnen har utmanats i
språket såsom ordförråd/ordförståelse/uttal, matematiska begrepp såsom liten/stor,
antal, former, lång/kort, fysikaliska fenomen såsom regnbåge, ljus/skugga, kunskaper om
djur, maskiner mm.
Läroplan för förskolan, Lpfö 2018:
Förskolans uppdrag: Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande
men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

EXPERIMENT
VATTNETS
YTSPÄNNING

Gruppindelningar: Vi fortsätter dela in barnen i grupperna Grodor som är de yngre
barnen och Ekorrar som är de äldre barnen i olika aktiviteter/samlingar/gymnastik.
Trygghetsvandring: Varje enskilt barn får välja glad eller ledsen smileys och med egna
ord uttrycka sin känsla i våra olika lärmiljöer såsom i atelje’, legohörna, ute, gymnastik
mm. På detta sätt ges barnen möjlighet till inflytande i verksamhetens innehåll och ger oss
möjlighet att upptäcka och förebygga kränkande behandling i våra lärmiljöer.
Läroplan för förskolan, Lpfö 2018:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka
tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
Utvecklingssamtal: Vi kommer längre fram under vårterminen erbjuda
utvecklingssamtal för samtliga barn. Vi återkommer om tid för respektive barn.
Övergång till F-klass: Vi kommer under våren börja samarbete med F- klass för
barnen födda 2014. Vi återkommer med info för berörda barn och vårdnadshavare.
Hälsningar Elisabeth, Teresia, My, Anki.

Arbetsdag på skola/förskola
25 april
Drop-in från kl.8

Måndag 16 mars stänger
förskolan kl.12.
Personalen på förskolan har
halv planeringsdag från kl 12.

Vid ändrade
omsorgsbehov på
påsklovet vecka 15
meddela oss i god
tid. Då kan vi på
bästa sätt anpassa
verksamheten och
meddela köket antal
barn

