Månadsbrev september 2017
Hej alla föräldrar! Här kommer informationen som vi gick igenom på föräldramötet.
Det har skett lite förändringar i personalgruppen. Vi har två nya medarbetare och det är Lenita
Öhrling, som är ny barnträdgårdslärare och Anneli Strandberg, som kommer att jobba som assistent.
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till oss här på Kotten!


Vi hälsar alla nya barn och föräldrar välkomna till Kotten!



Förändringar i rutinerna
- För att få en fungerande pedagogisk verksamhet så behöver vi ha bra rutiner här på dagis.
Vi vill därför belysa vikten av att komma igång ordentligt tillsammans på morgonen. Därför
har vi strukturerat om vårt dagsschema och kommer att börja dagen med en samling klockan
9:00. Vi ser gärna att alla barn är på plats då. Efter samlingen kommer vi att ha olika
aktiviteter för olika dagar.
* Måndag morgon går vi i allmänhet till skogen. Då traskar vi iväg klockan 9:00 och har
samling i skogen. Ifall man råkar försova sig eller, av annan orsak, kommer då vi redan gått
iväg, så går det bra att komma efter till skogen. Vi går inte så långt 
* Tisdagar har vi skapande
* Onsdagar är det rörelse/avslappning
* Torsdagar musik och rytm
* Fredagar skapande
- Måndag-torsdag, efter maten, kommer vi att ha förundervisning för förskolebarnen.
Förskolan leds av Lenita.
Samma tid kommer det att hållas 5 års-verksamhet (”mini-förskola”) som i år heter
Kotteklubben. Den är det Leila som håller.
De Ekorrbarn som inte sover, kommer att ha vila på Räven tillsammans med någon ur
personalen. Om barnen somnar så får de självklart sova men tanken är att det är okej om de
inte gör det, utan kanske bara ligger och lyssnar på en saga eller dylikt. I ”stora vilan”
kommer även 4-åringarna att vara med.
I och med detta är det viktigt att de som har barn på halvtidsvård, justerar sina tider så att de
inte överstiger 25 h/veckan.

-

Vårt övergripande tema för året är Sagor. Vi kommer även att rikta in oss på djur. Dels
lära oss om de nordiska djuren vi har omkring oss, för att senare komma in på fantasidjur
och liknande. Vi har även en ambition att dra igång ett fotoprojekt med barnen, där de
ska få fotografera saker vi gör och ser, t.ex. då vi går ut i naturen.
Senare i höst/vinter hoppas vi även kunna ha en utställning på Ålandsbanken i
Mariehamn med våra projekt.



Vi har tagit bort tvånget av hjälmar då det framkommit att varje barn behöver ha en hjälm
anpassad till eget huvud, för att eventuella skador ska täckas av försäkringen. Om föräldrarna
vill att barnen ska ha hjälm då de cyklar, får de gärna ta med en egen hjälm till sitt barn som
förvaras på barnets fack.



Vi kommer att fortsätta skriva månadsbrev, men kommer alltså inte att skicka hem ett
varsitt brev längre. Månadsbrevet kommer att hängas upp i hallarna och kommer även att
hittas på Geta kommuns hemsida.



Klapp- och klang hålls fortsättningsvis av Kia Wikstedt. Tiderna för det hänger i hallen.



Specialbarnträdgårdslärare Steffi kommer till dagis fortsättningsvis på tisdagar för att träffa
enskilda barn. Även skolpsykologen kommer att komma några gånger, men träffar inga barn
individuellt utan bekantar sig endast med barngruppen.
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