
Informationsblad oktober Ville 
Nu är hösten här med alla härliga naturfärger. Vi kommer att arbeta mycket med 

naturmaterial eftersom det bidrar till att barnen får använda sin fantasi och kreativitet 

ytterligare. Under föräldramöte tog vi bland annat upp om att vi arbetar vidare med vårt 

tema värdegrunden och använder skogen som ett medel. Om ni vill får ni komma med 

återbruksmaterial så som schampoflaskor, ketchup m.m. till vår affär som vi tänkte göra inne 

på Ville. Vi kommer att ha en ”önskelista uppsatt” på anslagstavlan som kommer att 

uppdateras allt eftersom. 

Vi arbetar utifrån ett stationsinriktat arbestssätt tisdag till 

torsdag. Där vi delar in barnen i mindre grupper exempelvis kan en grupp vara inne i byggen 

och ha samarbetsövning, en grupp kan vara på torget och ha drama/dans och träna på att 

gestalta/samarbeta. Medan en grupp är på utflykt/utelek och får möjlighet att utforska, 

träna regellek så som; ett, två, tre rött ljus o.s.v.  

Vi har även haft målaraktivitet där barnen får träna på att avbilda, skuggor m.m. Barnen har 

bland annat fått avbilda ett träd, de fick se på träd ute se på bilder på olika träd på Ipad. Träd 

är ett naturligt inslag i leken för barnen och något de intresserar sig för. Barnen har plockat 

in löven som vi använde som ett material. Barnen i denna stationsgrupp fick namnge sitt 

träd, säga vilket användningsområde deras träd kan ha och räknat hur många löv man har på 

sitt träd. Barnen har även gjort självporträtt.  

Viktiga datum och övrigt vi tog upp på föräldramötet:  

 Vi tog upp frågan om ni samtycker till instagram och ni fick med blanketter att fylla i. 

Vi vill ha instagram för att visa på arbetsprocesser på Ville, inte som foton på barnen. 

Men intsagram är inte pedagogisk dokumentation, utan den finner ni på vår 

dokumentationsvägg eller lite här och var i miljön på Ville. 

 Vi jobbar tillsammans Ville/Valle på morgonen och vill att ni följer era barn in till oss 

på Valle/torget. Viktigt att vi vet att ni lämnat barnet. 



 Fotografering 15 november 9:30- 11. 

 Stängningsdag: v.44 1/11 ( förskolan stängd, pedagogerna är på kunskapsfestival. 

 Samrådsforum 2 representanter, brevlåda i hallen där man kan sätta ner frågor om 

t.ex utemiljö, organisatoriska frågor inte frågor gällande era barn sådana frågor kan 

ni fråga oss pedagoger om eller förskolechef.  

 Information till föräldrarna – mail och i pappersformat, informationstavla/ vägg på 

Ville. 

 Julfirande blev bestämt att ha med barn och personal men vi kommer att ha en 

gemensam vårfest där barn, föräldrar och anhöriga gärna får komma. Vi kommer att 

ha glöggmorgon, då vi bjuder föräldrar på glögg i hallen. 

 Vi vill även påminna om att se så att grindarna är stängda.   

 Kläder efter väder- ombyte- vi har upplevt i bland att det kan behövas mer kläder och 

kläder efter väder, förslagsvis: 

Extra kläder:  Byxor, kallsonger/trosor, sockar, tröjor o.s.v. 

Höstkläder 

Gympaskor/stövlar 

Överdragsbyxor 

Jacka 

Mössa 

Fleecejacka 

Galonbyxor/Galonjacka 

Galondress 

Vantar 

Tjockare sockar 

Vinterkläder 

Overall eller täckbyxor och jacka 

Fleecejacka/ Fleecebyxor 

Mössa 

Tjockare sockar 

Varma vantar 



Halsskydd, Varma skor/ stövlar (gärna fodrade eller med tjocksocka i) 

// Jenny, Karin, Janette och Nina 

 

 

 

 


