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Utvärdering av föregående period.
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

Övrig info:
Nu kan man gå in på hemsidan och fylla i påsklovsdagar,
klämdagar, planeringsdagar
och semesterdagar. Gör gärna
det så fort som möjligt.
Fyll gärna i enkäten också!
Har ni inte möjlighet att göra
det hemma, så kan ni få göra
det på fsk. Säg bara till.
OBS läs protokollet från samrådet!
Ni får gärna ta med Er målartröjor som alla barn kan använda. Några gamla t-shirtar
tex. Oftast sitter barnen på
Pluto i bara blöja och målar.

Vi välkomnar vår nya pedagog till avdelningen. Virpi! Hon har
tidigare varit här på Gråbovägen som vikarie, och även jobbat
mycket i förskoleklassen, så många av Er känner nog igen
henne!
Under vecka 11 var vi ute väldigt mycket då det var strålande
solsken! Vi åt våra första mellanmål ute på gården! Utflykten
på tisdagen gick till stora Hästhagen. Där hittade vi olika sorters bajs, kottar och #ädrar.
På samlingen har vi experimenterat med vatten, vi har tittat
på vad som händer om man lägger russin i bubbelvatten. Vi
har även experimenterat med ägg, salt och vatten. Titta gärna
på bilder på dörren i hallen. Vi har även övat på munmotorik.
Barnen har bl.a fått blåsa i sugrör.
Vi gick återigen till Tibble-gården! Vi upplever att barnen
fortfarande tycker att det är väldigt kul. Vi lekte tingelingetåget går, och alla barnen var med och deltog.

Periodens syfte och mål
Vi försöker dela upp barnen i mindre grupper så ofta
som möjligt, och nu när Virpi är här med oss så kommer
vi ha möjlighet att göra det ännu oftare. Detta gör vi för
att kunna jobba med olika små projekt.
Vi fortsätter att öva tecken med barnen. Nu sitter tecken för skor och glad som en smäck. Tecknet för trött är
fortfarande svårt, så vi fortsätter öva på det. Vi kommer
även öva på nya tecken för:
*vantar
*mjölk
På samlingarna har vi börjat prata lite om hur man är när
man är en bra kompis. Barnen har fått frågan "hur tycker
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du att man är när man är en bra kompis?" Vi har fått några olika svar, bl.a. "När man inte bråkat" och "När man är snäll". Detta är något vi kommer jobba vidare med.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i
andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö 98
Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena, Johanna och Virpi.
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