Mötesanteckningar föräldramöte 18/2-14.

Vi var 9 st. föräldrar och 2 st. pedagoger närvarande vid mötet och började
med en kort presentationsrunda.
Nya samrådsföräldrar behövs, denna termin tog Anna(Ellinors mamma) på sig
det uppdraget och Åsa(Carls mamma) lovade att kolla upp om hon kan vara
den andra samrådsrepresentanten från Pluto under den här terminen.
Genomgång av verksamheten, hur dagen är upplagd, vad vi gör med barnen
vilka dagar och hur vi arbetar med samlingar och temat. På tisdagarna som är
vår primära utflyktsdag kommer barnen själva att få ta med sig matsäck när
värmen blir lite mer påtaglig, detta kommer att meddelas i veckobrevet när det
blir dags för det.
Veckobreven går ut via mail och det går att prenumerera på veckobreven, ifall
någon inte vet detta. Vi sätter även upp en papperskopia på vår toalettdörr.
Hela förskolan arbetar med Grön flagg, som vi har och är måna om att behålla.
Vi har denna termin valt att arbeta med tema vatten i de olika grupperna och
barnens intresse och ålder styr hur det hela ser ut.
Vi tittade på de vattenflaskor barnen har tagit med sig från sin närmiljö och
vad som hände när de visade just sitt vatten och berättade om det under
samlingen efter helgen. Alla barn har inte hunnit göra detta ännu men alla barn
kommer att få ta med sig kamera och flaska hem över helgen och utföra sitt
uppdrag.
Vi tar gärna emot förslag på olika vattenaktiviteter om ni kommer på något
som ni tror barnen skulle uppskatta.
Vi tar gärna emot gamla skor(herr/dam), herrskjortor, uttjänta kavajer, hattar
o.d. till vår utklädningslåda om ni har sådant som ni vill bli av med.
När vi nu närmar oss våren så smått och förhoppningsvis värmen skulle vi
önska att barnen kan ha en egen liten vattenflaska här på förskolan.

Vår låda för omärkta kläder blir full mellan varven, den står uppe på hyllan till
höger när man kommer innanför dörren. De kläder som inte får någon ägare
skänker vi till bättre behövande när lådan är full.
Vi avlutade med att föräldrarna gruppvis tittade igenom förskolans mål
gällande Normer och värden och Utveckling och lärande samt listade de 3-5
punkterna(per grupp) som kändes viktigast att lägga fokus på i vårt arbete med
barnen.
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
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning
sin identitet och känner trygghet i den
självständighet och känner tillit till sin egen förmåga
sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av,
tolka och samtala om dessa
intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra
Vid tangentbordet/ Magdalena
Tack föräldrar för er medverkan!

