Veckobrev v. 51
Kalender
•

Öppettider i jul: 23 och 27 december är förskolan stängd på grund av planeringsdagar.

Nya medarbetare på förskolan.
Nu i slutet av året och i början av nästa år får vi välkomna tre nya med arbetare.
Anna planerar att börja studera till barnskötare i januari därför har vi anställt Heba Alshaeb från och
med 7 januari. Hon tar över Annas arbetsuppgifter att duka, diska, städa och stötta i barngruppen vid
behov. Hon kommer också att stötta Josefin Pettersson-Andersson som börjat praktisera hos oss via
arbetsförmedlingens arbetsstödsprogram. Hon kommer att följa Hebas arbete under dagen. Josefin
har praktiserat på förskola förut så hon är van att vara bland barn.
Maria Svarvare som är utbildad barnskötare kommer att börja jobba på Stjärnan den 2 januari
istället för Matea som kommit in på förskollärarprogrammet.
Till Anna och Matea säger vi Lycka till!

Tomten kom på besök
I tisdags fick alla barnen på båda avdelningarna samlas
inne på regnbågen. Efter att vi pratat en stund så
knackar det på fönstret! Tomten är på besök! Barnen
blir förstås väldigt uppspelta men lyckas hålla sig på
plats tills tomten hunnit komma in och sätta sig
framför dem. Efter en del skojande om att tomten har
sina renar på taket så föreslår barnen på eget bevåg
att de ska sjunga en sång för tomten, varpå de sjunger
först Natten går tunga fjät, och sedan Tänd ett ljus. Vi
vuxna kunde bara sitta och njuta av sången. Det märks
att barnen är trygga i, och tycker det är roligt att
sjunga julsångerna nu! Efter det blev det
paketutdelning. Stjärnorna fick sin säck och gick in till
sig. Alla barnen på regnbågen fick varsitt paket, och
sen lektes det en hel del. De klämdes och fick vara med
i bondgård och andra lekar en stund innan de lades ut
på barnens platser så de inte skulle komma bort.
”Har du choklad, tomten? Ja, på nordpolen. -Morötter
då? Jo. -Då kan vi ge det till dina renar!”
”Vart är jag någonstans? -Gamla Uppsala montessoriförskola! -Då har jag kommit rätt” ”Vi kan
sjunga en sång för tomten. -Ja gärna. -Natten går tunga fjät…”
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Regnbågen
Julkrubban i Gamla Uppsala kyrka
I måndags var det dags för barn födda 2014 att göra det årliga besöket hos Gamla Uppsala kyrka och
titta på deras julkrubba. Detta är en tradition vi haft här på GUM i många år och något vi känner
verkligen hör julen till. Förskolan ska aldrig diskutera och behandla ämnen som religion, men det
ingår i vårt uppdrag att föra vidare svenska traditioner på ett så bra sätt som möjligt. Vi förklarar
alltid för barnen att berättelsen kring julkrubban, det vill säga Jesu födelse med de tre vise männen
osv, är en saga som många andra. Vissa tror att detta hänt på riktigt medan många andra tror att det
gått till på ett helt annat sätt och man är fri att tycka vad man vill kring hela historien.
Barnen fick sitta ned en stund, titta på julkrubban och lyssna på berättelsen som hade flera avbrott
där vi sjöng julsånger som till exempel Blinka lilla stjärna och Tänd ett ljus. Efter detta bjöds barnen
på saft och kaka och alla fick chansen att ställa frågor och se sig om lite i kyrkan.
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Julbord på Scandic 2019-12-18
”Ett julbord är en buffé – smörgåsbord – med julmat som serveras
företrädesvis i Sverige och Finland kring jul. Flera rätter,
som julskinka, köttbullar, Janssons frestelse, sill och prinskorv brukar
förekomma på ett julbord, med vanligt förekommande regionala
variationer.
Julbordet har sina rötter i vikingarnas midvinterblot, men få av rätterna på
dagens julbord är från äldre tider, med dopp i
grytan, julkorv och lutfisk som undantag. Flera idag allmänt accepterade
julbordsrätter, som köttbullar, julskinka, prinskorv och gravlax, blev inte
vanliga förrän under 1900-talet, och köttbullarna blev först vanliga
under 1970-talet.”(Wikipedia)
En viktig del av förskolans uppdrag är att synliggöra olika sedvänjor och
stödja traditioner.
”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia,
språk och kunskaper – från en generation till nästa.” (Lpfö 2018)

Är det riktig eld? Hur känns riktig eld?

I många år i rad går vi med de äldsta barnen till Scandic Nord för att äta julbord. Inför
restaurangbesöket går vi igenom vad ett julbord innebär, vad man brukar äta och varför.
En viktig aspekt i den här utflykten är att ta del av normer och oskrivna regler som finns att följa på
en offentlig plats. Vilka kläder ska man ha? Hur beter man sig vid matbordet? Hur pratar vi med
varandra? Hur mycket mat får man ta? Ska man verkligen stå i kö och vänta på sin tur?
När vi pratade nästa dag om vår utflykt upptäckte vi att det är bara tre barn av femton som tidigare
varit med sina familjer på en restaurang för att äta Julbord. Det bekräftar
att upplevelse av samma slag utökar barnens erfarenheter och fördjupar
deras förståelse om svensk kultur och traditioner.
Pedagog: Var ni nöjda med maten?
Barnen: - JA! Speciellt gått var köttbullar, prinskorvar, potatis, godis, torta,
lussebullar, allt förutom stark salami.
Pedagog: Åt ni fisk?
Nej. Jag älskar inte fisk, inte sil heller…
Pedagog: Blev ni mätta?
Barnen: - Min mage blev proppfull.
-Det var så lite vegetarisk mat jag blev inte mätt.
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Gula gruppen
Det har varit fullt av aktiviteter för hela förskolan i veckan och vi har börjat ändra vissa rutiner inför
jul både när det gäller gruppsamlingar och andra aktiviteter. Vi har hur som helst haft ett par
samlingar där vi diskuterat kring de saker vi varit med om, som till exempel luciaavslutningen och
tomtebesöket, men vi hade även tid för lite julpyssel med tomte och snögubbstillverkning i onsdags
innan det var dags för några av barnen att gå på julbord. Angående julbordet på Scandic så var det
(som vanligt) några av de yngre barnen som tyckte att det var lite orättvist att inte alla fick gå med,
men det löste sig till det bästa när vi berättade att vi som var kvar på GUM också skulle få äta julmat
från Happyfood denna dag och att de också ska få gå på julbord när de är äldst på förskolan.

Tack för den här terminen!
Till Er alla från oss alla

God Jul
och
Gott Nytt År!
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