Välkommen till
Björkhyddans
förskola

Björkhyddans förskola

Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten. I lekhallen träffas vi också för
sångsamlingar och firande av traditioner och andra högtider.
De olika avdelningarna har tillgång till lekhallen olika dagar i veckan, då man passar på att
ha gympa och andra grupplekar.
Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 och Vårgårdas
kommuns skolplan.
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn som deltar…”
”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.”
”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar
sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”
Läroplanens innehåll
• Normer och värden
• Utveckling och lärande
• Barns inflytande
• Förskola och hem
• Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt samt anmälningsplikt till socialtjänsten.
Förskolan har en likabehandlingsplan för att främja barns lika rättigheter.

Förskolan

Lek
Språk

Social utveckling

Genus

Natur och omvärld

Matematik/teknik
Närmiljö

Trivsel Utveckling

Sång, musik och drama

Hälsa och rörelse

Lärande

Inflytande och delaktighet

Omsorg och fostran

Skapande

Kultur

Samverkan

Så här kan en dag se ut på Björkhyddan
Kl. 06.00

Förskolan öppnar

07.30

Frukost
Innelek
Samling/aktivitet

Ca 09.30

Frukt
Utelek/innelek

11.30

Lunch
Någon form av vila
Innelek/utelek

14.30

Mellanmål
Lek

18.00

Förskolan stänger

Inskolning
Inskolning innebär att man sakta vänjer barnet vid förskolan
tillsammans med föräldrarna. Vi inleder med ett samtal mellan
pedagog och förälder/föräldrar (helst utan barn).
Under inskolningen kommer barnet att få bekanta sig med personal och
de andra barnen. Det viktigaste är att barnet och föräldrarna blir trygga
med personalen.
Inskolningen kommer att ta ca två veckor. Då har även ni som förälder möjlighet att lära
känna personalen och se hur verksamheten fungerar.
Efter några dagar börjar föräldern att gå ifrån korta stunder. Sedan utökar man tiden.

Bra att veta
Lämning & hämtning - tider
Barnets placeringstid på förskolan utgår från föräldrarnas arbete eller studietid, restid samt tid
att samtala kring barnet. Tiden börjar räknas från det att ni kommer till förskolan på morgonen
och fram till dess att ni lämnar förskolan tillsammans med ert barn. För av- och påklädning
ansvarar ni som förälder.
Det är viktigt att meddela förskolan om man är försenade.
Det är viktigt att att Ni tar kontakt med någon personal då ni lämnar
ert barn så vi vet att barnet kommit. Detsamma gäller vid hämtning.
Om någon annan än Ni som förälder hämtar barnet så säg till oss.
Har ni planer att vara ledig underlättar det för oss om vi vet det
så snart som möjligt.
Lämna aktuella telefonnummer till förskolan så att vi alltid kan nå er eller någon annan
närstående person.
Schema

Lämna nytt schema om barnets tider varaktigt förändras. Uppsägningen av
förskoleplats ska ske två månader i förväg. Vid ändringar av schema bör det
meddelas snarast. Tillfälligt behov av extratid ska anmälas senast tre dagar i
förväg och godkännas av personalen.

Kläder
Märk barnens kläder och eventuella andra saker som tas med. Det ska alltid finnas regnkläder, stövlar samt extrakläder.

”Kläder efter väder”. Vi är ute i alla väder varje dag.
Mat
Vid önskemål om specialkost av medicinska skäl eller andra skäl t ex
religiösa eller etiska, ska en blankett fyllas i och skrivas under av förälder.
Allergier
En del barn och vuxna är allergiska eller överkänsliga. Därför får nötter och mandel inte
förekomma på förskolan. Vissa perioder kan andra restriktioner behövas. Visa också hänsyn
när det gäller djur, tobaksrök och parfymer.

Sjuk
Vid sjukdom ring eller skicka SMS (då Björkhyddan är stängd) så tidigt som möjligt och
meddela personalen. Ring dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan
Barnet ska vara hemma om det inte klarar av förskolans aktivitet inne
och ute.
Socialstyrelsen rekommenderar en symtomfri dag innan barnet
kommer tillbaka till förskolan. Vid feber bör barnet vara friskt
utan febernedsättande medel ett dygn. Vid magsjuka behöver
barnet vara hemma 48 timmar efter sista symtom för att förhindra smittspridning. Syskon bör då också vara hemma.
Kompetensutveckling för personal
Fyra dagar per år stänger förskolan för att personalen ska kunna
gå på kompetensutveckling.

Semester

Samplanering sker mellan förskolorna i kommunen under semesterperioden då bara en
förskola i kommunen har öppet.
Studerande
Förskolan tar ibland emot studerande från högskolan, gymnasieskolan och grundskolan.
Föräldrasamverkan
Vi ser fram emot ett öppet och förtroendefullt samarbete med er föräldrar. Dialog med barnet
i fokus gynnar samverkan.

Förskolan erbjuder dig som förälder:
• Informationsblad
• Utvecklingsamtal
• Föräldramöte
• Överlämningssamtal då barnet byter grupp eller förskola samt då barnet
börjar förskoleklass/fritidshem
• Förskolan samarbetar med förskolechef, specialpedagog och BVC
Vi vuxna är barnens främsta förebilder. Omsorg, fostran och lärande är viktiga delar i barnets
utveckling som förälder och personal samverkar kring.
För att uppnå god kvalitet arbetar förskolan på följande sätt:
• Vi strävar efter en trivsam miljö med lugn och ro
• Vi vill ge varje barn stöd efter sitt behov
• Vår ambition är att alla barn ska bli sedda och få ett positivt bemötande
• Personalen utvärderar verksamheten kontinuerligt
Ni, föräldrar och barn, kan förvänta Er av oss att all personal arbetar för att
skapa trygghet för barnen genom att:
• Varje barn ska känna att jag kan och jag duger
• Vi på Förskolan förmedlar en positiv atmosfär
• Vi arbetar aktivt för att höja den emotionella kompetensen
• Vi hjälper barnen att lösa konflikter
• Vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar och arbetar aktivt för jämställdhet
• Vi uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande

Vi förväntar oss av Dig som föräldrar att:
• Du i samvaron med ditt barn pratar, lyssnar och läser mycket för att stimulera den språkliga utvecklingen
• Du medverkar vid utvecklingssamtal, föräldramöten m.m
• Du tar kontakt med förskolan om oklarheter uppstår. Vi kan bara förändra
sådant som vi får kännedom om
• Du förmedlar frånvaro av olika slag
• Ditt barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom

Vi hälsar dig och ditt barn
välkomna till förskolan!

Adress:
Björkhyddans förskola
Fredrik Sundlers gata 21
447 32 VÅRGÅRDA
Utbildningschef:
Förskolechef: Monica Codelia-Andersson
Tfn. 0322/600936
E-mail: monica.codelia-andersson@vargarda.se
Specialpedagog: Elizabeth Erdman
Tfn. 0709165677
Telefonnummer till Björkhyddans
olika avdelningar:
Biet: 600 932
Humlan: 600 934
Myran: 600 935
Sländan: 600 931
Mobil: 0768 750156
(Vi kan även nås via kommunens växel,
tfn. 0322-600 600)

