Månadsbrev februari 2018
Hej alla familjer!
Februari har börjat nå sitt slut och under denna månad har vi, (liksom
alla andra månader!), fokuserat på det som i läroplanen benämns
”delaktighet och samverkan”.

Att som barn få känna sig önskad och

efterfrågad som kamrat och få vara med i gemenskapen för att man är
just den man är, är viktigt för barnet. I våra dagliga rutiner ges
utmärkta möjligheter för barnet att delta och samverka och då utvecklar
hen tillit till den egna förmågan.

Samlingen är ett konkret exempel då vi arbetar kring delaktighet och
samverkan. Under samlingen pratar vi om och sjunger om vilka som är
här just idag. Vi konstaterar vilka som inte är här, om de är lediga eller
sjuka. Barnen visar mycket empati när vi pedagoger berättar att ett barn
är sjukt. Barnen uttrycker då många tankar som: ”stackars han/hon
sjuk”, ”han/hon bra snart”, ”doktorn kan hjälpa han/hon”.

Vi lägger stort fokus på att varje barn har rätt till sin egen integritet.
Bland annat får barnen träna på att säga ”Stopp!” och ”Min kropp!” när
hen upplever att den personliga integriteten hotas. Vi uppmuntrar
barnen att prata och berätta när det uppstår konflikter eller oklarheter
av olika slag, för att barnen ska få möjlighet att själva ge uttryck för vad
som gick fel och för att få vara delaktig i att lösa konflikten. Ingen får
göra någon annan illa. Det är ett motto hos oss.
Vi hälsar vår nya medarbetare Ekaterina, som är montessoripedagog,
välkommen till oss. Hon har tidigare arbetat på avdelning 4. Klara, som
har arbetat hos oss, arbetar nu istället på avdelning 4, utom på
måndagar mellan kl 14.00 och 17.30 då hon arbetar hos oss. Ida arbetar
numera tillsammans med Johanna på avdelning 2.
Vi börjar med utvecklingssamtalen i slutet av mars, vi återkommer inom
kort med tider och underlag för utvecklingssamtalet om Ert barn.
Vi vill ännu en gång påminna om vikten av inneskor. Det är viktigt att
skorna är lagom stora och att sulan är stabil. Mockasiner är inte att
föredra då de lätt blir blöta och är hala.
Väl mött! Mvh Viktoria, Linda, Anu Ida, Klara och Johanna

