Anteckningar från Grodans årliga föräldramöte den 24 augusti.
1. Grodans nya medarbetare Moa och Nadja presenterar sig.
Moa är vårt nya kreativa tillskott som kommer att arbeta mycket med musik och hantverk. Hon är utbildad
hantverkspedagog med utbildning inom psykologi och pedagogik. Har tidigare jobbat inom skola och vård. På
fritiden driver hon en meditationsskola.
Nadja vår nya kokerska har en bakgrund inom fritids och skola. Hon är utbildad barnsköterska och kokerska, och
kommer att jobba 80 %. På tisdagar kommer hon att vara ute i barngruppen. Nadja har en spännande
matplanering för våra barn, där de ska få smaka på mat från andra länder. Hon har lagar mycket turkisk, kurdisk
och persisk mat vilket barnen kommer att få testa. Och hon kommer även att variera våra svenska rätter med
egen touche. Det kommer även att lukta nybakat i lokalen, då Nadja kommer att baka varannan dag.
Uppmaningen till våra barn kommer att vara att smaka först och sedan plocka bort det man inte gillar.
2. Presentation av årets tema – Kroppen!
Kroppen innehåller en massa spännande saker där genus, matematik och andra element kommer in. Barnen
kommer att delas in i 4 grupper: sinnen, muskeln, skelettet, hjärnan.
Sinnen - Martin kommer att jobba med de yngsta i gruppen: Aske, Vidan och Ester. Det planeras skuggteater,
och lekar där barnen får använda syn och hörsel, de kommer att få prova på exotiska frukter med mera.
Muskeln - Niklas grupp som består av: Millijan, Hedvig, Elma och Frans. Det kommer att handla mycket och
motorik, både fin och grov. De kommer att använda kroppen genom att lyfta, gå och springa. Bland annat
kommer de att bygga upp olika små hinderbanor utomhus.
Skelettet – Moas grupp som består av: Sixten, Linn, Dante och Love. De kommer att få se hur olika djur har
olika skelett. De kommer att prata om hälsa och vad kroppen består av.
Hjärnan – Nadjas grupp som består av: Juni, Tura, Greta och Tore. De kommer att få göra experiment och olika
minneslekar.
Musikmåndag - Moa kommer att använda sig av sina talanger inom musik och försöka att få in rörelse i sång.
Och hur vi kan använda oss av kroppen.
Yogatorsdag - På torsdagar kommer Moa även att göra yoga med barnen, där de främst kommer att få göra
olika djurpositioner.
Känslotorsdag - På torsdagar kommer de att plocka fram en känsla under samlingen där barnen får fundera
kring vad som händer i kroppen och identifiera var känslorna sitter.
Filmfredag – På fredagar ser barnen en film om kroppen. Martin har hittat en serie som heter kroppen som är
ifrån från -74. Kolla in Svt-arkiv om ni är nyfikna.
Viktigt med alla aktiviteter är att det ska handla om skapande och gemenskap. Att känna att man kan och våga
göra fel.
3. Aktiviteter framöver
Nästa onsdag börjar Grodan med utflykter, Martin har skickat ut datum för detta. Grodan tar med mat.
Tänk på! Ta alltid med ombyten till barnen i en rycksäck. Byxor, strumpor och underbyxor.
Några aktiviteter:

-

Naturhistoriska museet – en utställning om kroppen.
Teater Apan – med dans och sång för hela gruppen.
All helgona den 3/11 går barnen till Mälarhöjdens kyrka och tänder ljus.
Fotografering den 4 oktober. Vi kommer på nästa möte att diskutera om vi vill fortsätta med
fotograferingar i framtiden.

4. Övrigt
IKT – Grodan behöver få in datorer som verktyg för aktiviteter och få in multimedia i verksamheten. De
kommer att göra aktiviteter som att barnen själva får fotografera och skiva en text kring vad de gör på sina
temadagar.
Köksdagar – Vårt alternativ till köksdagar med två heldagar har inte fungerat så bra. Vi kommer därför att ta
bort det alternativet.
Lämning och hämtning – Försök att hålla era tider så att personalen slipper att jobba över.
Extrakläder – Se över barnens lådor och se till att det finns extrakläder.
Läroplanen – finns tillgänglig för dem som är intresserade. Fråga Martin.
Önskemål – fundera kring om det finns önskemål kring verksamheten, aktiviteter eller så. Kontakta Martin om
ni har något på hjärtat.

Det låter som att barnen kommer att få ett spännande år på Grodan, vi tackar Martin med personal för en
superpeppande presentation!
/ Vid tangenterna Grodan nya ständiga sekreterare, Beatrice Bruteskog.

	
  

