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VECKOBREV
v.5-6

Måndag
Aktivitet i mindre grupper

Utvärdering av föregående
period.

Tisdag
Utflykt - ingen matsäck

Onsdag
Utflykt - ingen matsäck

Torsdag
Gemensam sångsamling

Fredag
Aktivitet i mindre grupper

Övrigt
Med tanke på snön så kan det
vara bra att ta med en hjälm
till barnen då barnen tycker
det är jätte kul att åka
madrass och stjärtlapp när
vädret tillåter.

Dom två första veckorna har vi valt att start upp ganska lugnt
då vi velat att barnen skulle få en lugnt trygg start efter
julledigheten.
Vi har försökt vara ute så mycket som möjligt men pga av
vädret med mycket is och halka så har vi valt att stanna inne
vissa dagar så det inte ska ske några olyckor.
Vi har även ägnat mycket tid till att måla,pärla och pussla. Vi
har även tagit fram tågbanan med lok och vagnar där många
spenderar väldigt mycket tid för att bygga långa fina banor där
tåget sen ska få åka.

Periodens syfte och mål
Vi kommer denna period att börja arbeta med två mindre
grupper och börja gå på våra utflykter igen! Vi kommer då ha
en tisdags grupp och en onsdags grupp som får gå iväg med 2
pedagoger. Vi kommer att informera er om vilka barn som går
vilken dag under kommande vecka!
Då barnen har visat stort intresse för att måla så kommer
barnen få testa att måla med olika material och olika metoder.
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Övrigt:
Kommunen har upphandlat ett nytt städbolag, det började i januari. Än har inte alla rutiner satt sig ,
och städningen sker på dag tid och kan därför upplevas att det inte är rent på morgnarna.

Rina och Lotta kommer att jobba 2-3 dagar i veckan var här med oss på månen. När Lotta inte är här
så är Rina här.
Micke kommer från och med tisdag nästa vecka att ha semester i 3 veckor och kommer då finnas en
vikarie för honom på avdelningen.

Med vänlig hälsning:
Micke, Mikaela, Lotta, Rina & Johanna
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