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Infobrev ht-18
Stort och smått från terminen som gått!

Samling på
Blåklinten!

Ramsräkning,
uppmärksamhet,
samarbete och
glädje!

Reflektioner kring en termin
Tänka att något som känns så långt kan gå så oerhört fort!
När terminen började i augusti kändes det som att vi hade en evighet av
aktiviteter, lärande, kämpande, skratt, glädje och ibland lite ilska och
frustration framför oss, fram till jul. Nu är vi redan där! Jag tittar tillbaka på
en händelserik termin, som har innehållit all den variation som ett arbete i
förskola och skola innebär och som gör det hela så roligt! Att hitta lärandet
och glädjen i det lilla och i det vardagliga är bland det viktigaste tycker jag,
men när man blickar tillbaks är det oftast de lite större sakerna man minns.
Jag har listat mina topp 3 för terminen, kanske har vi samma?!
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SHOW AND TELL

SAGODAGEN

NOBELMATEN

Eleverna redovisade
terminens olika arbete
för varandra!

En dag fylld av sagor,
lekar och musik, för alla
barn, från 1-12 år!

6:orna planerade och
lagade 3-rätters till åk
2-5. Både gott och
trevligt.
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Redo för
skoljoggen.

Varv för varv
kämpade eleverna
på, 1 varv = 1 kr till
Barncancerfonden.

Tvåans nalle på
vift.

En nalle på
Sverigeresa! Allt
eftersom får vi
rapporter från
resan, spännande!
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Läslyftet i förskolan
och skolan
Läslyftet är vårt stora utvecklingsarbete
för både förskolan och skolan.
Förskolan började redan under förra läsåret med
arbetet med läslyftet i förskolan. Inför detta
läsår var det dags för skolan att koppla på tåget.
Satsningen kommer från Skolverket och
utbildningen är planerad utifrån vetenskaplig
grund. Bakgrunden till satsningen är de behov
man på nationell nivå har konstaterat att
svenska skolelever har och de färdigheter de
behöver utveckla. Vi tycker att det är mycket bra
av Skolverket att förskolan involveras redan från
början, vilket inte alltid varit fallet tidigare.
Självklart är det där vi måste börja, tänker vi!

”Förskolan har gjort
fantastiska taktila
sagolådor, som alla
kan använda”
Vi upplever att barnen och eleverna har blivit
mer intresserade av böcker och berättande och
att vår medvetenhet har ökat och därmed också
förutsättningarna för fortsatt utveckling.

I arbetet utgår vi ifrån olika moduler i
”läslyftpaketet”, där har vi möjlighet att själva
välja inriktning. För oss har det bl.a handlat om
Läsmiljöer, Lust att läsa, Att vara läsande
förebilder, Serieläsande etc. Vår medvetenhet
har skapat större intresse och medvetenhet även
bland barnen och eleverna. En härlig upplevelse
var att se de yngsta förskolebarnen leka lässtund
på eget initiativ, där de ”härmade” personalens
arbetet i leken, klockrent!

Dessutom har vi haft roligt och lärt
TILLSAMMANS!
God Jul och Gott nytt år!
/Jenny Hugosson, en stolt och glad rektor på
Wallåkra förskola och skola.

UT MED DET GAMLA, IN MED DET NYA!
Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett nytt år, 2019. Förskolans nya
läroplan gäller från 1/7-19, så det ska vi förbereda oss för.
Tillsammans ser vi också fram emot en gemensam natur och
teknikdag. Vi ska springa ”Rynkebyloppet” och fortsätta jobba med
våra närmiljöer både ute och inne.
Jag önskar också att vi alla tar vara på stunden, hittar lärandet i det
”lilla”, i leken, i naturen och i de små sakerna som barnen och eleverna
visar intresse för. Det blir kanske inte alltid som man planerat, det blir
kanske mycket bättre!
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