Månadsbrev från avdelning 1 och 2, augusti 2017.

Välkommen till höstterminen gamla och nya familjer samt våra nya
medarbetare Frida och Ida. Frida kommer att arbeta inne på avdelning 2
tillsammans med Johanna. Ida kommer att arbeta inne på avdelning 1
tillsammans med Viktoria. Anu kommer att arbeta på båda våra avdelningar
efter gruppernas behov. Inskolningarna är färdiga och vi börjar bli en grupp inne
på 1:an och en grupp inne på 2:an. I grupperna arbetar vi för att lära känna
varandra genom att utgå ifrån varje enskilt barn och att arbeta in rutiner som
ger oss trygghet. På vår studiedag den 14 augusti gick vi pedagoger igenom
samt uppdaterade arbetet för vår likabehandlingsplan, Förskolans plan mot
diskriminering och kränkande behandling . Ni får gärna ta del av den läsningen
som snart kommer att publiceras på vår hemsida!
Unikum är ett webbverktyg som vi i förskolan valt att arbeta med för att
synliggöra barnens utveckling samt för att nå ett bra samarbete mellan
förskolan och vårdnadshavare. Ta gärna del av denna möjlighet som ger en röd
tråd genom ert barns förskoletid. Fråga oss i personalen så Ni kan komma igång
med Unikum.
Under den här terminen kommer vi ha temat Höst. Vi lyfter upp årstiderna när
vi tillsammans konkret befinner oss i dem genom att se, undersöka, känna vad
som händer med vår gårds natur, läsa böcker, arbeta med foton, berätta sagor,
sjunga sånger och ramsor.

Vi har särskilt nu under augusti börjat öva på sången Äppelmelodin med text
och musik av Lollo Asplund. Denna gång är det vi på avdelning 1 och 2 som är
dirigenter för Storsjung 29 september och då ska vi bland annat sjunga

Äppelmelodin . Storsjung är när alla förskoleavdelningar träffas och sjunger
tillsammans.
Vi vill avsluta månadsbrevet med att bjuda in till föräldramöte tisdagen den 17
oktober kl.18.30-20.00.

Mvh Viktoria, Ida, Anu, Johanna och Frida

