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Till vårdnadshavare på Dalstugans förskola
Hej!
Nu har vårterminen tagit slut och sommarlovet tar vid. Slutet på våren har varit
intensiv för barnen och pedagogerna då avdelningarnas olika projekt ska knytas
ihop, avslutas och sammanställas inför vernissage på förskolans dag. Att gå runt
och ta del av barnen och pedagogernas olika projekt och läroprocesser har varit
fantastiskt. Pedagogerna har synliggjort hur de har jobbat med förskolans
läroplan utifrån många sätt. Jag blev oerhört stolt att se vad era barn och
pedagoger gjort!
Nu har pedagogerna och barnen plockat bort alster och projekt för att förbereda
inför hösten. Vi har haft tillsynsbesök av Miljö och hälsa som har tittat på
kemikalier i förskolan. De gör tillsynsbesök på alla förskolor i Tyresö kommun
och andra delar av landet. Vi fick läras oss en hel del om hur vi ska tänka kring
återbruksmaterial samt kring leksaker. Dalstugans förskola har redan kommit långt
i arbetet med att kemikaliesäkra de pedagogiska miljöerna och materialen, vilket vi
fortsätter att arbeta med.
Information om hösten
Dalstugan har sökt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek och fått det
beviljat. Detta innebär att Dalstugan får möjlighet att skapa en avdelning till för att
minska barngruppernas storlek. I augusti kommer därför Dalstugan att nyttja
förskolans gemensamma rum ”ateljén” och rummet som är närmast Galaxen till
en avdelning för femåringar. Den nya avdelningen kommer att heta Kometen. På
Kometen kommer det att vistas 16-17 barn och 2-3 pedagoger. Femåringarna
behåller sina hyllor och krokar ute i hallarna där de går nu men, de befinner sig i
Kometens lokaler under dagen. Vi har också ansökt om att sätta upp en vägg som
skiljer av utgången till altanen för sov och vila för att skapa ett bygg och
konstruktionsrum. Med denna förändring med att skapa en till avdelningen gör
att det kommer att vara ca 12-15 barn på de nuvarande avdelningarna. Om ni har
några frågor eller funderingar kan ni fråga pedagogerna på Dalstugan.
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Vi vill berätta att förskollärare Krista från Dalstugan kommer att börja jobba på
Ballongens förskola till hösten. Vi tackar Krista för tiden hon har varit här.
Alla pedagoger på Ballongen och Dalstugan har haft två intensiva planeringsdagar.
Pedagogerna har arbetat med att utvärdera läsåret, planerat inför hösten och haft
brandutbildning. Pedagogerna har också haft workshop och arbetat med
återbruksmaterial, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer utifrån de fem
elementen vatten, luft, eld, jord och eter. Genom att arbeta med de fem elementen
fick pedagogerna utforska och laborera med olika material för att sedan reflektera
över vilka bitar ur läroplanen som de hade arbetat med. Några reflektioner var att
de hade arbetat med matematik, naturvetenskap, språk, etik, estetik m.m. Se
bilderna nedan som är från workshopen.

En påminnelse inför höstterminen är att vi har stängt fredagen den 19
augusti då vi har en planeringsdag.
Jag och Pedagogerna på Dalstugan önskar er alla en skön sommar!
Liisa Norberg

Förskolechef.
08.5782 7850
liisa.norberg@tyreso.se
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