I Ur och Skur Linsbo

Från
I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – skola - fritidshem

September 2016

Aktuella datum
25/8 Skördefest Linsbo
4/9 Bokskogens dag
6/9 Skördefest skolan
7/9 Skördefest FSK
7/9 Föräldramöte skolan 18.00
8/9 Skördefest Ekomyran
8/9 Fotografering Skabersjö 8.30
13/9 Fotografering Ekomyran 8.30
13/9 Fotografering Linsbo 10.00
13/9 Föräldramöte Linsbo 17.30
15-16/9 Storströvarläger
15-16/9 Lufsarläger
20/9 Föräldramöte Ekomyran 18.00
20/9 Föräldramöte FSK Skabersjö
21/9 Bokskogen knytte-lufs

Verksamheternas önskelistor
Har ni något som vi kan återanvända? Tänk gärna på oss när ni är i flyttar- och
röjartagen! Vi återanvänder hellre - istället för att köpa nytt!
Har ni något ni ska slänga – fråga gärna någon av pedagogerna!
Vi förmedlar mellan husen om ni har något de andra önskar.
Ekomyran önskar:
Kastruller
Dockvagn
Stekpannor
Slevar mm till sandlådan och till vårt “lek-ute kök”
Om någon har en Ikea Trofast hylla som man vill bli av med tar vi gärna emot den.

Linsbo önskar:
Barnböcker ålder 1-3 år
Filtar
Expedit/Kalax förvaring system, en med 8 fack och en med 4
Duschsdraperi

Skabersjö förskola önskar:
Barnmöbler som bord och stolar
Docksulky
Ritpapper
Målarstaffli
Ett runt grillgaller – 70-80 cm i diameter
Småbilar, gamla kastruller, stekpannor och köksredskap till sandlådan

Skabersjöskolan
Material till ”Snickis”: verktyg, skruvar/spik, trä i olika storlekar och former, allt barnen kan tänkas bygga och tillverka
alster med.

Knopparnas skogsdag Maj 2016
Vi går vår promenad ut från gården; genom grinden på baksidan. Uppför kullen, nerför
kullen. Gräset är så högt att vi nästan inte syns. Vi upptäcker många saker på vår vandring.
Sniglar och snäckor. En död mullvad, nyckelpigor, nässelfjärilslarver och olika blommor.
Tusenskönor i mängd - då kan vi plocka, plocka, plocka!

Ekomyran
Under v32 hann vi med en del, barnen fick tillsammans med Kaj göra ny lera. Det
skulle mätas, blandas och sen skulle leran svalna. När den äntligen svalnat var det
dags att börja leka och skapa, så roligt!
Det blev en del skapande med både plusplus och pluppar, det skapades länge och
noggrant!
Vi hälsade även på i skogen, spännande att se vad som hänt under tiden vi varit
borta! Inga djur hade flyttat in i våra kojor, men 2 av dom hade tyvärr rasat. Efter att
vi ätit frukt gick vi vidare genom granplanteringen och ner till en bro. Där passade
barnen på att undersöka vad som flyter respektive sjunker, sedan var det dags för
lite lunch. Det blev korv som stektes på stormkök, efter lek och undersökning av
skogen gick vi tillbaka till Ekomyran och till mellanmål åt vi krabbelurer!
(Det finns tyvärr inga bilder till denna text)
Fredagen kom och då passade vi på att gå iväg igen, denna gång till en lekplats. På
vägen till lekplatsen hittar vi ett ihåligt träd, vad finns däri? Bor det någon där? Vi
vandrade sedan vidare och det blev fruktstund ett tag efter att vi kommit fram, den
följdes av lek. Vi gungade, klättrade på ställning och i träd. Lunchen denna dag
intogs på lekplatsen och det blev soppa med macka till.

Linsboloppet

Kajorna på Skabersjös förskola
På vårterminen på förskolan i Skabersjö så följde vi utvecklingen hos
en kajfamilj i en fågelholk på vår gård. Varje fredag tog vi ett kort
i holken (med en kamera fasttejpad till en sopkvast som vi höll upp
till ingången). Här är dom två mest spännande bilderna, en på en arg
förälder som inte uppskattade kameran, och en på när vi fångade
ungarna på bild första gången.

Sommarläger på Marietorp 9-11/8
Det var ett fantastiskt läger och vi ser framemot nästa. Tack för alla som deltog och
gjorde dessa dagar så fina.
Många varma hälsningar från Pontus, Anna, Lina och Monica

Prisutdelning, alla deltagarna kom med på prispallen!
Insekter och grodor håvades in, studerades och släpptes sen ut igen.
Kallt var det men ett litet dopp blev det trots allt.

Kick off för personalen
Vi fick två fantastiska dagar tillsammans. Med matlagning ute och en övernattning i
yllehyddor. Dagen där på följde en myrvandring med Espen som visade sig kunna
det mesta om småkryp. Då hans huvudintresse är fladdermöss fick vi även lära oss
en del om dessa nattflygare. Vi kan varmt rekommendera en tur till Nyrups
Naturhotell/Osteria

KONTAKTUPPGIFTER
Mailadresser
Mathilda: mathilda@skabersjoskolan.se
Övriga ledare: fornamnefternamn@skabersjoskolan.se

Rektor och förskolechef
Mobil: 0734-220404 040-444244

Mathilda Lindström

Ekomyran
Linsbo
Förskolan i Skabersjö

0762-688438
040-448101
072-7080444

mathilda@skabersjoskolan.se

Skolan i Skabersjö

040-444245

Förskolegrupp Ekomyran
Maja Ebbensen (Måns)
Linda Fedko (Antoni och Veronika)

majaebbesen@hotmail.com
linda_fedko@hotmail.com

Förskolegrupp Linsbo
Emma Anderberg (Ellen)
Elna Mattsson (Rebecca)

emma@sqlsystems.se
elna.mattsson@telia.com

Förskolegrupp Skabersjö

Nästa möte 7 mars 2016
Hanna Winberg (Sally)
hanna.winberg@gmail.com
Björn Völcker (Sally)
bjorn.volcker@gmail.com
Cecilia Dahlén (Valdemar och Teodor) cecilia.dahlen@gmail.com
Ulrika Jönsson-Belyazid (Idris)
ulrika@belyazid.com

Skolgrupp Skabersjö
Storströvarförälder
Storströvarförälder
Storströvarförälder
Strövarförälder
Strövarförälder

Christine Persson (Teo)
Salim Belyazid (Ellen)
Mathilda Korman (Noah)
Myriam Martin (Malin)
Mette Alban (Mathias J)

christine@wasabi-inredning.se
salim@belyazid.com
mathildakorman@gmail.com
myriam.martin@med.lu.se
mettealban@gmail.com

Du vet väl att du kan gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar
från Ekomyran, Linsbo och Skabersjö?
Sök: I Ur och Skur Skabersjöskolan. (Var noga med versaler och gemener!)

