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Hösten närmar sig och vår verksamhet rullar på. Temat är väldigt roligt med alla möss och 
deras olika intresseområden. Ibland uppstår något litet problem som barnen är fantastiska på 
att hjälpa till att lösa. Vi har så kloka barn med så fina tankar kring kamratskap och de vill 
gärna hjälpa alla möss. Vi har även startat upp naturstudierna vilket är oerhört uppskattat. Vi 
kommer i år att ha naturstudier tillsammans båda avdelningarna för att utveckla 
naturstudierna då diskussionerna blir mer spännande med fler barn, men även för att arbeta 
ihop gruppen med barn födda 2016. Christina startar upp naturstudierna redan v.36 på 
tisdagar med alla 2016-barn. Därefter tar Malin och Emma över på måndagar. 
Bakning som är ett fantastiskt tillfälle att öva mängdlära, vikt och matematik samt idrott och 
snickring har nu startat för fullt. Rönnens barn bakar HT och Björkens barn VT. Vissa veckor 
är det barnen som tar med hemifrån och bjuder (se utskickad baklista). Jag önskar ni kunde 
se hur stolta de är när de bjuder runt till sina kompisar.  
Ta gärna del av vad barnen gör under dagarna genom att titta och läsa på anslagstavlor. Vi 
försöker få upp både foton och information redan samma dag som aktiviteten är. 
 
FIXARDAG SÖNDAG 3/10 klockan 9-14. Lapp finns på dörren att skriva upp sig på. 
Tisdagen den 12/10 Personalmöte (styrelsen har ett eget datum) 
 
HÖSTLOV vecka 44. Skolorna har lov då och fredagen den 5/11 stänger Yrsa 15. Lapp 
att fylla i hur barnen är lediga samt tider för de som är på förskolan sitter på respektive 
avdelning. Vi är tacksamma om ni kan fylla i så fort som möjligt, allt för att ordna det 
så bra som möjligt för barnen med vikarier. Yrsa håller öppet efter de tider som man 
skrivit att man är i behov av. 
 
Nu när vi närmar oss den första 
höstmånaden är det bra om alla ser 
över barnens kläder. Finns det kläder 
efter väder, är gummibanden på 
galonbyxorna hela och finns det vantar 
både för vattenlek och lite kyligare 
väder? Ta även för vara att varje dag ta 
en titt i torkskåpet och flytta i så fall 
tillbaka det till rätt plats vid barnets 
hylla. Allt för att barnen ska få på sig 
det mest lämpade för väderleken. 
 
Inskolningssamtal 
Nu när de nya barnen gått en tid så 
kommer ansvarig pedagog att boka tid för 
ett inskolningssamtal. Detta är inte att 
blanda ihop med våra utvecklingssamtal 
som hålls februari/mars utan ett kortare 
samtal kring hur ni upplevt inskolningen 
samt hur barnen kommit in i gruppen och 
verksamheten. 
Det är dock självklart för alla föräldrar att ni 
när som helst kan be om ytterligare samtal 
om ni har något på hjärtat som ni vill prata  
om rörande ert barn eller verksamheten. 
Kom bara och säg till. 

 
Övrig info: På rönnen kommer Mathilda 
Sund (som tidigare gjort VFU på rönnen 
med Christina som handledare) att 
anställas som vikarie för Stefani under 
hennes gravledighet. Hon börjar i januari. 
Fram till dess timvikarierar våra fantastiska 
vikarier. Till största delen vikarierar vår nya 
vikarie Kajsa Jonson men även Karin och 
Eva-Karin kommer att dyka upp. 
 
Slutligen; från oss alla lärare till er alla 
föräldrar vill vi tacka för ett trevligt 
föräldramöte med många varma skratt. 

 
 



 

 

 
 
 


