GROVPLANERING HT 2014
Föräldrakooperativet Möllekullen

Jag börjar med ett stort tack till alla föräldrar för att ni underlättade genomförandet av
vår planeringsdag.
Och nu direkt till informationen.
Denna termin har vi 27 barn i åldrarna ett till sex.
Vi har delat upp barngruppen i två stora grupper. Den ena gruppen består av 17 barn
i åldrarna 3-5, medan den andra består av 10 barn i åldrarna 1-3.
Som det ser ut just nu, befinner vi oss i en period när våra barn söker sin plats i de
nya gruppkonstellationerna, etablerar relationer till barn och vuxna och försöker
förstå och hitta rätt i denna värld som vi lever i.
Denna termin tänker vi börja med att ge utrymme till att en gruppkänsla ska växa
fram; vi tänker väcka intresse av att värdesätta den andres välmående d.v.s. lyfta
fram empatiförmågan; vi tänker ge möjlighet till upplevelse av att vi är en del av
naturen och uppmuntra till användning av alla sinnen för att förse hjärnan med
meningsfull och handlingsrelaterad information, som är förutsättning för vår
utveckling och som möjliggör all typ av inlärning.
Det ska vi göra genom en rad aktiviteter i stora och mindre grupper (sång, rörelse,
naturupplevelse, sagor som väcker frågor kring våra värderingar och förhållningssätt,
skapande, lek) och veckoschemat kommer att se ut så här:
Måndagar/ En gemensam samling med mycket sång och lek, en ”start signal” för
förskole vardagen. Sångerna kommer att handla om olika tema från gång till gång
(kroppen, rörelsen, vänskapen, känslor osv.)
Tisdagar/ Gymnastik för alla/ Mycket rörelse och lek till musik, gemensamma
rörelsemönster, samarbete, gruppdanser och liknande.
Alla barn som är födda 2009, d.v.s. de barn som ska börja skolan nästa höst, ska ha
gympakläder och badlakan med sig, dock inga gympaskor (man kan ha halkfria
strumpor eller inga). Tanken är att de ska få möjlighet att träna på att byta om och
duscha efter gymnastiken, som man gör sen när man går i skolan.
Onsdagar/ De stora barnen har sin naturdag. Med hjälp av naturen ska vi jobba med
allt från språk och matte till förståelsen för andra.
Vissa onsdagar ska vi fokusera på relationer och gruppsamarbete, här på plats.
De små barnen ska ha begreppsbildande, samt språk- och socialutvecklande små
aktiviteter.
Torsdagar/ ”Skolbarnen” ska ha sina skolförberedande aktiviteter.

Resten av den stora gruppen ska ha utomhuslekar, medan de mindre barnen
fortsätter med sin inlärning om och utforskning av omvärlden.
Fredagar/ Lek
Våra dagar varar ju längre än just den stunden man har dessa genomplanerade
aktiviteter. Det är mycket som barnen får vara med om under en vecka och som vi
planerar men som är mer individuellt baserat. Då pratar jag om att varje barn får
chans till att rita, måla, pyssla, lösa små uppdrag, bygga, pussla, spela spel, lyssna
på en saga, själv titta i en bok, leka fritt men även ibland leka med en ”tilldelad”
kompis, allt efter intresset eller behovet av att bredda spektrumet av sina möjligheter
eller förmågor.
Det är en mängd av lärorika och utmanande aktiviteter som vi erbjuder.
Varje dag går vi ut, minst en gång, men oftast två och t.o.m. tre gånger om dagen nu
när vi har haft så fint väder. Det har varit och det kommer förmodligen att bli dagar
när vi inte gör det. Det kan bero på olika saker. Ibland är det sådant väder som man
inte har någon glädje av att vara ute i, ibland är det för att leken eller aktiviteten man
håller på med är så rolig att det är synd att avbryta. När jag pratar om vädret då
menar jag inte endast dåligt väder. Man kan ju bli helt slut efter att man har varit
utomhus en underbar sommardag men från morgon till sen eftermiddag. Leker man
bra eller är intresserad av något man håller på med så ger den stunden mer än att bli
avbruten i det för att komma ut en stund.
Förutom allt det så ska jag även nämna våra rutiner. Här får man möjlighet att bli bra
på att ta hand om sig själv och sina grundläggande behov, att lära sig att klä på sig,
att äta själv, att bli självständig i sina toalettbesök, att förstå varför och hur man tar
hand om sin kropp.
Information om barnens dagar kommer ni att kunna hitta i hallen samt på vår
hemsida.
Det gäller även all viktig information.
Jag passar på och påminner er att se till att barnen har kläder efter väder samt
extrakläder i sina lådor. Vi är tacksamma om barnens ytterkläder, skor och
extrakläder finns på barnens platser, inte i väskor.

Sist men inte minst kommer det en lista med några viktiga datum:
2/10 Fotografering 8:30-10:45
7/10 FÖRÄLDRAMÖTE 19:00
23/10 NALLEFEST 9:30-11:00/ alla barn är välkomna hit tillsammans med sin favorit
nalle som man har hemma. Vi firar att Nalle-björnen fyller 112 år!

30/10 HALLOWEENPARTY för alla barnen 9:30-11:00. Vi ser fram emot att se alla
läskiga varelser, men tänk på att vi har en hel del små barn.
20/11 Utbildning. Vi ber alla att ta barnen lediga den dagen.
12/12 Lucia/ Även i år tänker vi fira Lucia tidigt på morgonen och utomhus 
Alla är välkomna!
Vi önskar att alla klär ut sig till lucior, tärnor, tomtar, stjärngossar eller
pepparkaksgubbar. Ett tips är att ta utklädningskläderna ovanpå overaller. Barnen
ska helst vara färdigklädda när ni lämnar dem till oss kl. 07:00.
Luciatåget går kl. 07:15.
Vi bjuder på ett par sånger och god fika.
Festen avslutas vid 8-tiden.
18/12 JULFEST FÖR ALLA BARNEN 9:30-12:00/ Vi har hört att även Tomten
kommer!
Julledighetslappen kommer att se ut så här.
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7/1-2015 har vi en planerings dag inför vårterminen. Vi ber alla att försöka lösa
barnomsorgen på annat sätt.
Sen börjar vi med inskolningarna igen och det nya året är i full gång 

