MÅNADSBREV
Mars/April 2016

Utvärdering av förra perioden
Välkommen Filippa! Vår nyaste kompis på Solen.
Ella (vår ateljerista) har vid tre tillfällen i Mars varit här och barnen har i mindre grupper fått
undersöka lera. Barnen har reagerat olika på leran, vissa testade på en gång medan andra valde att
observera och iakttaga en gång eller två innan de kände sig bekväma med att undersöka leran lite
närmare.
Ella fortsätter att komma tills alla barn fått prova lera!
Vi har under våra förmiddagar fortsatt att ha skapande av olika slag (målning, lera, vattenlek),
motorisk övning både ute och inne och språkutvecklande lekar, sånger och sagor under våra
fruktstunder/samlingar.
Ta gärna del av dokumentationen som uppdateras och sitter uppe på väggarna för att synliggöra våra
aktiviteter och dagar. Både i hallen när ni lämnar och hämtar och även längre in i lokalerna.
Våra utflykter på torsdagarna har tyvärr blivit lidande av bl.a. mycket sjukdom. Men vi planerar att
komma igång med detta bättre under April-månad.

Periodens syfte och mål
Nu ser vi fram emot att möta våren med lite mera ljus och mindre kyla. Det blir också lite lättare
kläder för barnen att röra sig i ute!
Mycket nya ljud och saker som händer i naturen att undersöka.
Tänk gärna "lager på lager" när ni klär barnen, så att kläderna kan anpassas för lite kyligare morgon/
förmiddag och ev. varmare eftermiddagar.
Vi kommer under April att välkomna även William till Solen, en ny kompis! Och vi fortsätter att
fokusera på att hjälpa de lite nyare barnen in i gruppen och att de ska känna sig trygga med både oss
personal och alla kompisar!
Under de kommande veckorna kommer vi att bjuda in till utvecklings- och uppföljningssamtal med
alla föräldrar.
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"Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets
utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen , innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." -Lpfö 98 (rev.2010)

Övrigt:
- Måndagen den 23/5 är det också stängt för då har vi utvärderingsdag Om
ditt barn behöver tillsyn denna dag kontakta förskolechef Gunilla
Karlsson: gunilla.karlsson@upplands-bro.se Tel:0739 616 506

Med vänlig hälsning:
Anna, Lotta & Micke
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