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Normer och värden 
Vi fortsätter att arbeta med vår miljö och nu är det materialet som är i fokus. Material och miljön ska 
intressera barnen men också utmana dem. Material som kan användas på flera olika sätt främjar lek 
och lärande. Det är bra för barnens kreativitet, samarbetsförmåga, fantasi och leklust.  
 
Som ni säkert redan har sett så har vår innemiljö fått ett sving och även ute arbetas det en hel del med 
miljön. En bra miljö är den 3:e pedagogen! Tack till oss och fixargruppen! 
 
Utveckling och lärande samt barns inflytande 
Vi har ju följt under ett par veckor hur grodrom har utvecklats till grodyngel och det har varit 
jätteintressant för både barnen och pedagogerna. Vi har googlat på hur man ska sköta dom och att 
dom är fridlysta. Av ca 5 000 grodägg så blir det 3 grodor som överlever, så man måste släppa tillbaka 
dom där man tog dom.  
 
I tisdags avslutade vi Knytte och beslöt då att vi skulle släppa tillbaka grodyngel där vi tog dom och 
dom simmade glatt vidare. Knopp avslutade med sång och dans och att röra sig som djuren i ” Sagan 
om vanten”.  
 
Torsdagsklubben provade på yoga tillsammans och dom tyckte det var jättekul men lite svårt och 
jobbigt (Julias mamma är instruktör). ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och 
sitt välbefinnande och utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”. Lfpö98/10 
 
Förskola hem 
Knopp och Knytte är nu avslutat så inga mera ryggsäckar behövs! Barn födda 2011och 2012 kommer 
att på tisdagar ett par veckor framöver gå till skogen för att delta i gruppen ”Hitta Vilse”. Vi andra gör 
något annat kul i skogen eller i parken. 
  
Nästa vecka är det Förskolans dag (19/5). Vi brukar ju alltid göra något extra kul och bjuder in er 
föräldrar till att vara med. I år vill vi ta med er till ”Knytteskogen” där vi kommer att ha en knopp/knytte- 
samling, tipspromenad om allt vi har lärt oss under läsåret om tema ”Kroppen” och sedan en picknick 
tillsammans, som man tar med hemifrån till sitt barn och familj. Vi önskar att alla föräldrar kunde vara 
med för gemenskapens skull. Så boka in den 19/5 för medverkan på förskolan mellan 09:00-13:00 ca. 
”Förskolan ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över 
hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen”. Lfpö 98/10 
 
Lite datum  
Tisdagen den 17/5 ska skolbarnen på besök på Edboskolan kl. 8:30. För de barn som ska äta frukost 
på förskolan, var här senast 7:45. Även tisdagen den 24/5  är det skolbesök, samma tid gäller. 
 
Torsdagen den 26/5 så ska Torsdagsklubben åka till Orionteatern för att gå på opera, ”Vägen hem”. Vi 
åker från förskolan strax efter 9:00, mer info kommer.  
  



 

 

 Förmiddag Eftermiddag 

Måndag Lek på vår gård Pyssel, spel, bygge, lek inne el ute  

Tisdag Hitta Vilse/ Skogen el parken Pyssel, spel, bygge, lek inne/ute 

Onsdag Rytmik/ rörelse/ Idrott Pyssel, spel, bygge lek inne/ute 

Torsdag Förskolans dag!! Vi samlas kl. 9:00 åter 
ca. 13:00 tag med matsäckJ 

 Stor sång samling kl.14:00 
 

Fredag Lek i skogen, parken el gården Pyssel. spel, bygge lek inne/ute 

                       
 
FF denna vecka är: XX 
 
FF = Föräldern är på förskolan med sitt/sina barn kl. 9:00-13:00. Därefter är förskoletiden för barnet/ 
barnen slut och man åker hem. FF tar även en tur till sopstationen om det behövs efter dagens slut 
eller under helgen. Fråga personalen vad som behöver slängas. Obs! Om man inte kan komma av 
olika anledningar på sin FF- dag så måste man byta med någon annan och meddela oss pedagoger 
vem man har bytt med så att vi vet. 
Småsyskon som inte är inskrivna på Mössebo kan inte vara med under FF då ni föräldrar ska vara 
delaktiga i ert barn och i verksamheten. 
Alla dessa regler kan man läsa om på medlemssidan om man är osäker på vad som gäller vid FF.  
 
                                                
 
Kom ihåg! 
 
Sjukanmäl innan kl 8:00 och frisk anmäl dagen innan senast kl 15:00 på tel 070 020 94 67 
nyckelpigans mobil. Vill ni prata med humlan så nås dom på 070-020 94 66 
 
Jessicka har kontorstider måndagar kl 8:00-13:00 och fredagar kl 8:00-12:30 
 
Mail: kontoret@mossebo.nu 
Maila styrelsen: styrelsen@mossebo.nu 
På vår hemsida www.mossebo.nu finner du mer info, t.ex. sjukdomspolicyn. 
 
                                        
 

Vi önskar er en härlig vecka! 
 
                             Karin, Bettan, Lillan, Anneli, Eyobb, Selin och Jessicka 
 

 


