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Måndag
Malin i skolan, Åsa jobbar
inne på Solen

Tisdag

Onsdag

Torsdag
Gemensam sångsamling

Fredag

Övrigt

Den 22/5 har förskolan
Planeringsdag och förskolan
är stängd. Om Ni behöver
tillsyn denna dag kan detta
ordnas på en annan förskola
inom kommunen. Hör då av er
till Maria Morgensterns. Anmäl
på förskolans hemsida.
Under veckorna 28,29 och 30
är förskolan stängd.

Utvärdering av föregående period
Inskolningarna fortsätter för fullt. Just nu skolas
tvillingparet Eloma och Ornina in och vi välkomnar dem
och deras familj till vår grupp.
På grund av inskolningarna samt att Shona har haft
semester har vi fått mycket tid och hjälp av samtlig
personal på förskolan. Detta samarbete upplever Malin
som mycket positivt, då samtliga barn har fått knyta
Band till andra pedagoger än de som arbetar på Solen.
Under V 19 började vi plocka ut lite nytt material till
gården i forma av böcker och lego. Vi har då placerat oss
både ute på gräset samt på den Trappa eller "scen" som
finns mellan Pluto och Månen.
Barnens lekar fortsätter att utvecklas och det är
spännande att vara delaktig i deras samtal och lekar samt
finnas där som stöd om det behövs.

Periodens syfte och mål
Måndagen den 18 maj börjar Cissi arbeta på Solen. Hon
har varit föräldraledig i drygt ett år och har tidigare
arbetat tillsammans med Malin, vi hälsar henne
välkommen tillbaka.
Med anledning av att Shona har varit ledig och vi får en
ny medarbetare har vi inte planerat in något speciellt
inför nästa period utan lägger vårt fokus på trygg
anknytning för både "gamla" och " nya" barn, så vi alla
lär känna varandra.

Övrig information
Den 26/5 har vi en gemensam avslutningspicnic på gården. Då är hela familjen
välkommen. Mer information inom kort.
Förskolansdag firas den 21/5 då personalen uppmärksammar detta tillsammans med
barnen.

Med vänliga hälsningar Shona och Malin

