Informationsbrev – Augusti
Varmt välkomna tillbaka efter sommar och semestrar. Vi hoppas att ni alla har haft en bra sommar!

Denna sommar var vi sammanslagna på Gula villan tillsammans med barn ifrån Jönåker, Ålberga och
Stavsjö. Vi pedagoger upplever att det fungerade mycket bra. Har ni några åsikter eller kommentarer
angående sammanslagningen så kontakta oss gärna för återkoppling.

Personalen på Tybblegården är den samma som tidigare. På Kajutan arbetar Susanne och Victoria, på
Kojan Lotta, Martina och Marie. Marie kommer även att vara inne på Kajutan ibland. Lotta kök
arbetar 75% och lagar vår mat till förskolan.

Förskolan har nu fått en reviderad läroplan, Lpfö 18. Vilket vi tycker är mycket roligt och intressant.
Det är lite förändringar i den och tillfört lite nytt. Begreppen utbildning och undervisning är med –
som betonar att förskolan är en del av skolväsendet. Begreppet omsorg har förts in på flera ställen i
läroplanen för att förtydliga att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i förskolan.

Vi startar upp vårt arbete på båda avdelningarna med att arbeta ihop våra nya grupper. Det har
kommit nya barn som vi välkomnar och några barn har bytt avdelning. Vi lägger stor vikt på att prata
och arbeta med hur vi är emot varandra, kompisar. Att arbeta ihop grupperna och lära känna
varandra inför höstens projektstarter som kommer ske om några veckor tycker vi är viktigt.
Under året 2019/2020 kommer vi att arbeta vidare med Läslyftet, pedagogerna kommer att träffas i
kollegiala träffar. Där kommer vi att diskutera, läsa forskning och genomföra olika uppgifter som
pedagogerna kommer att få i uppgift att göra tillsammans med barnen på förskolan. Detta år
kommer vi att arbeta med modulen Utforska skriftspråket.

Viktiga datum:
Studiedagar är torsdag den 29/8 och fredag den 6/12, förskolan har då stängt.
Under hösten kommer vi pedagoger att ha Apt (arbetsplatsträff) klockan 17. Vi är då tacksamma om
ni har möjlighet att hämta ert/era barn senast 16,45 från förskolan. Har ni inte möjlighet med det så
kontakta oss omgående. Här nedan är höstens datum.
10/9

9/10

7/11

Vi vill påminna om att gå in på vår blogg och prenumerera så att ni inte missar något inlägg. Där har
ni möjlighet att se och läsa om vår utbildning som sker på förskolan.
https://blogg.nykoping.se/jonakersforskola/

Måndag den 7/10 klockan 9.00 kommer fotografen till förskolan för att ta gruppbild och enskild bild
på barnen. Mer information kommer närmare.

Vi ser fram emot ett roligt lärorikt år tillsammans

Personalen på Tybblegården

