Informationsbrev November
Vi vill påminna om vårt minibibliotek som finns i hallen mellan våra avdelningar. Passa på att
låna med er en bok hem när ni är här på förskolan.
Under vecka 43 hade vi trygghetsvecka på förskolan. Vi hade då trygghetsvandringar med
barnen och vi ställde trygghetsfrågor. Allt utifrån vår plan mot kränkande behandling, den
finns på båda avdelningarna och på vår hemsida att läsa. Vi kommer tillsammans att
utvärdera och reflektera över vad som kom fram från barnen på vår studiedag den 7
december.
Kojan arbetade med kompisböckerna Kanin och Igelkott. Och boken ”alla får åka med”. Vi
har också sjungit kompis sånger.
Kajutan har använt sig av Ur´s Värsta bästa vänner, ett program som tar upp olika situationer
som kan uppstå mellan kompisar. Barnen har pratat och reflekterat över vad som skedde i
dessa program.
Kojan
Kojan vill hälsa två nya barn välkomna till förskolan!
Kojan har sjungit och rört sig till rörelsesånger som tex Honky Tonky, jag böjer framåt och
gjort yoga. Vilket har uppskattats av barnen.
Vi har arbetat vidare med vår bok, Bockarna Bruse. Vi har pratat om trollet, att han är arg
och att han kan säga förlåt då. Vi har gjort troll av olika material och kommer fortsätta med
att göra en bro utifrån barnens tankar och funderingar om bron som trollet bor under.

Vi har arbetat med lärplattan, barnen har tagit kort för att sedan göra om sin bild som ett
ritat självporträtt. Vi har pratat om bilden före och efter att vi gjort om den. Ser den likadan
ut?

Sapere – barnen på Kojan har använt alla sina sinnen för att upptäcka och lära sig om gurkan.
Barnen har målat gurkor och tittat och lyssnat med hjälp av projektorn på sången Herr gurka.
De har även provat på att lägga in gurka. Undrar hur den kommer att smaka?

Kajutan
Vi har nu introducerat nästa Prick och Fläck bok, Prick och Fläck tandtrollar. Vi har pratat om
tandtroll, när får man tandtroll? I torsdags hade vi besök på Kajutan av tandtrollet Mia. Alla
barn fick varsin tandborste av tandtrollet och Mia pratade med barnen om hur viktigt det är
att borsta tänderna och att äta godis och sötsaker en gång i veckan.

Kajutan åkte in till biblioteket för ett besök på Lennart
Heollsings interaktiva utställning. Biblioteket öppnade upp för
oss efter att vi kom in till Nyköping med bussen från Jönåker.
På vägen upp till biblioteket träffade vi på en polis som
startade blåljuset på polisbilen, vilket barnen uppskattade.
Dagen på biblioteket startades upp med en sång och rams
stund tillsammans med bibliotekets pedagoger.
Vi fick sedan möjlighet att vistas i utställningen och leka i den.
Vi hade lunch med oss, pannkakor, som vi åt på biblioteket.
Sedan var det dags att gå mot busstationen igen.
En resa som var mycket uppskattad av både barn och
pedagoger.

Kajutan tillsammans med biblioteket har satt ihop bokpåsar som ni har möjlighet att låna
hem tillsammans att läsa. Dessa påsar kommer att snart placeras utanför ateljén på Kajutan.
Vi kommer att introducera detta för barnen under kommande vecka.

När ni tillsammans med ert/era barn vill låna en påse så lånar ni med er den hem. Barnen
hänger då sitt lånekort som finns vid bokpåsarna på kroken där påsen hängde. Bokpåsen får
följa med hem i ca en vecka och de fyra bokpåsarna har olika teman. Det finns information
på varje bokpåse vilka böcker som finns i.

Filippa vår student från Linköpings universitet, har sin VFU (verksamhets förlagd utbildning)
hos oss på Kajutan, hon är hos oss veckorna 46-49. Vi är så glada att ha Filippa här hos oss
igen.
Vi kommer även få en student ifrån barnskötarutbildningen vecka 49-51.

Datum att komma ihåg!

Måndag den 26/11 är det sista dagen att lämna in lappen för julledigheten. Vi kommer att
vara sammanslagna med Gula villan under mellandagarna.

Förskolan har stängt fredag den 7/12.

Se bifogade inbjudningar till Luciafirande fredag den 13/12. Kojan och Kajutan har varsin
inbjudan.

Hälsningar
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