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Hej…
Februari har svischat förbi med äntligen lite snö och pulkaåkning. Nu ser vi fram emot en
härlig vår, med kanske lite sol.
Titta gärna i torkskåpet när du hämtar ditt barn, vissa dagar har vi mycket som hänger där
inne och det är bra om det hamnar på rätt hylla igen.
Den 7/4 kommer vi åter stänga förskolan för URPI (planering och reflektion) tid.
Ni som inte kan ordna er omsorg denna dag får kontakta Barbro, vår förskolechef, minst
två veckor innan så ordnar hon en plats på någon av våra samverkansförskolor,
Boställevägen eller Myresjö förskola.
Såhär vid terminsstarten vill vi påminna om reglerna för placering i Barnomsorgen:
Det är arbete och studietid som är grund för placering och schema.
Om någon förälder har semester eller ledig tid ska barnen vara lediga. Man kan behöva ha
barnen extra tid för läkarbesök, begravning eller annat. Detta behöver vi veta i god tid för
att kunna lägga schema efter barnens vistelsetid och för att vi ska kunna nå er om
någonting inträffar.
När man är arbetslös eller föräldraledig så erbjuds man plats på 15 timmar i veckan. Då
barnen är 3 år och äldre erbjuds också alternativet allmän förskola som är 8-11 varje dag
utom skolloven och detta är helt kostnadsfritt.
Tag gärna chansen att besöka oss någon dag och äta i vår fina bufféservering och ser hur
ert/era barns dag på förskolan är. Meddela bara någon av oss ett par dagar innan.

Pärlan
Vi har under månaden som gått firat Alla hjärtans dag med olika aktiviteter i ateljén och
mackorna till mellanmål var också i hjärtats tecken. Sedan har vi prövat våra hypoteser
och hur vita saker (socker) reagerar med vatten i olika temperaturer. Vi har också haft en
härlig spa-dag, där vi fick pröva olika aktiviteter för att öka vårt välbefinnande.
Vi har börjat med stapeldiagram över vilka frukter som är populärast på fruktstunden,
detta som ett led i att arbeta med matematik.

Kristallen
I veckan som gick har barnen fått rösta om vilken färg som de vill jobba med i
färgprojektet framöver. De fick en och en gå in i ett rum och rösta var för sej, och

Vetlanda – här växer människor och företag

resultatet blev rosa. Detta gjorde vi bland annat för att alla barnen skulle få chans att säga
sin mening och komma till tals. Men också för att synliggöra en demokratisk process för
barnen.

Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter
som gäller i ett demokratiskt samhälle. (Lpfö 98/16)

Framöver kommer vi alltså att arbeta med rosa, det blir spännande att se vart vi landar.
I slutet av månaden kommer vi att få två nya kompisar här på kristallen, vi blir då 23 barn.

Slutligen
Vi hoppas på en härlig månad tillsammans med era barn!
/Ann- Louise, August, Jeanette, Johanna, Helena, Stina och Åsa

