Hej alla föräldrar!

Välkomna tillbaka igen allihopa! Hoppas alla har njutit av ledighet och sol och värme?
Vi vill börja med att välkomna våra nya barn William, Tove och Ella som nu har börjat på
Knyttet! Om ca. två veckor välkomnar vi ytterligare två nya barn Emelina och Oliver. Till
Filuren välkomnar vi Savannah och om ca två veckor börjar Emil.
Torsdagen den 29/8 är det Studiedag och då är förskolan stängd!
Våra APT-tillfällen under hösten är: 12/9
7/10
6/11
Vid dessa APT-tillfällen ber vi Er föräldrar att hämta ert barn senast 16.45! Detta så att alla
pedagoger ska kunna delta i mötena från början. Skulle detta inte vara möjligt kontaktar ni oss
så löser vi det.
Vad gör vi vid dessa möten? Vår chef Johanna deltar alltid och leder även mötet där vi bl.a.
får information och fortbildning kring verksamheten.
Vi vill även påminna om att vi har ändrat våra frukost och mellistider. Detta pga. att vi har
upplevt att det har varit ganska stojigt och lite rörigt på frukosten tidigare och vi vill att dagen
ska få börja så lugnt som möjligt. Därför provar vi nu i höst med att vi serverar frukosten kl.
7.30.
Då vi upplever att barnen ofta är hungriga igen redan vid 16-tiden senarelägger vi
mellanmålet en halvtimme till kl. 14.30 istället.
Detta händer i huset:
Knyttet: Vi fokuserar nu de första veckorna på att lära känna varandra. Vi sjunger och leker
massor tillsammans! Vår strävan är att barnen ska känna trygghet och glädje tillsammans och
med oss pedagoger.
Lite senare inpå hösten har vi tänkt att jobba efter ett tema om Regnskog/djungel. Mer info.
kring detta återkommer vi med vartefter.
Som säkert några av er har sett så har vi ändrat ganska mycket i våra lärmiljöer. Vårt gamla
sovrum har nu ändrat skepnad och blivit till en fantastisk Ateljé där vi ska kunna skapa roliga

och kreativa alster tillsammans. Sovrummet har nu blivit till två mindre inne i våra små rum
på avdelningen.
Vi kommer i år att fokusera mycket kring barns Lek. Därför kommer vi även att försöka skapa
olika lärmiljöer där barnen skall kunna utforska och uppleva leken på deras villkor. Vi
kommer även att dela upp barnen då och då åldersmässigt för att på så sätt kunna ge dem lite
olika förutsättningar. En dag i veckan kommer vi att fokusera lite mer på rörelse. Antingen
har vi Miniröris eller Bamsegymnastik både ute och inne.
Lingonen: Vi som arbetar i denna grupp är Therese och Ann och i den gruppen har vi de äldre
barnen på Filuren.
Vi kommer nu i början av terminen att jobba mycket med att lära känna varandra och skapa
kompisrelationer.
Vi går till skogen varje torsdag och om vädret så tillåter kommer vi även att vid dessa
tillfällen äta lunch i skogen.
Varannan onsdag kommer vi att gå till gymnastiksalen. Vi återkommer om när detta sätter
igång. Se vår veckoplanering i hallen!
5-årsgruppen: Startar v.36 och kommer att vara på onsdagar mellan kl. 12-13.

Blåbären: Vi som arbetar i denna grupp är Linda och Ulli. Här kommer även Bella att vara på
tisdagarna. I denna grupp finns de yngre barnen på Filuren.
Vi kommer att fokusera på att lära känna varandra och skapa kompisrelationer.
Vi kommer att gå till skogen på tisdagar och om vädret tillåter kommer vi att äta vår lunch i
skogen.
Vi har gymnastik varannan onsdag. Se vår veckoplanering om när detta sätter igång!

Med vänliga hälsningar!
Malin, Anna-Lena, Anders, Therese, Ann, Linda, Ulli och Marie

