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Utvärdering av förra perioden
Vi välkomnar Elsa till oss här på Solen, en ny kompis som har börjat.
Under den här perioden har vi gått till Tibblegården med några barn tillsammans med Pluto. Där hade
vi miniröris med barnen och de tyckte att det var väldigt roligt. Vi kommer under våren att gå dit fler
gånger så att alla barnen kommer få prova på det.
Vi har varit ute på gården och gått på promenader när vädret har tillåtit och upplever att detta går bra
även för de lite nyare barnen.
Alla barnen har tryckt sina fötter och målat sina egna ramar. Ramarna sitter vid barnens hyllor och
fötterna kan ni se på golvet i hallen.
29/2 startades ljudprojektet med en bild/ljudfilm i matsalen på projektorn för hela förskolan. Det
uppskattades av barnen och flera kommenterade vilka olika ljud som hördes.

Periodens syfte och mål
Vidare under våren kommer vi också att arbeta i mindre grupper med barnen, både inne och ute. Så
att alla får möjlighet att lära, upptäcka och prova på. Skapande av olika slag, motorik och språk och
ges plats och utrymme att lära känna alla kompisar som finns i gruppen. Under nästa vecka kommer
vår ateljerista Ella att börja jobba med lera tillsammans med solenbarnen.
Det kommer två nya kompisar till Solen i mars och april, vi hälsar dem välkomna!

Övrigt:
- Måndagen den 23/5 är det också stängt för då har vi utvärderingsdag Om
ditt barn behöver tillsyn någon av dessa dagar kontakta förskolechef
Gunilla Karlsson: gunilla.karlsson@upplands-bro.se Tel:0739 616 506
- Fyll gärna i barnens schema för påsken. Vi har stängt röda dagar.
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- Inom kort kommer information om sommaren och ni kommer kunna
anmäla barnens sommarledighet.
- Vi låser numer avdelningens dörr när vi är ihopslagna.

Med vänlig hälsning:
Lotta, Micke & Anna
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