Vem och när har man rätt till barnomsorg?
Barnomsorg erbjuds under den tid vårdnadshavare förvärvsarbetar eller
studerar. Tillsynstid/tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och/eller
studietid samt tillhörande restid.
Är vårdnadshavare arbetssökande eller föräldraledig med syskon erbjuds
omsorg 15 timmar/vecka.
Allmän förskola för barn 3-5 år (hösten det året barnet fyller 3 år) erbjuds
under grundskolans terminstider kl: 8:15 -11:15.

Öppettider:
6:30-17:00 (jour vid behov 6:00-17:30, ska meddelas senast dagen före)

Schema:
Senast fredagar kl 15:00 vill vi ha ert barns schema inlagt i vår e-tjänst.
Pedagogernas schema läggs efter barnens vistelsetid för att bäst tillgodose
behovet av pedagoger för ert barn på förskolan (gäller ej er som har ett fast
schema inlagt).

Stängt:
Förskolan är semester stängd V29-31 och dagarna mellan jul och nyår.
Vi stänger även två dagar om året för fortbildning. Försöker hålla oss till samma
dagar som kommunen.

Facebook och Messenger:
Vi har en öppen facebook sida där ni kan följa vårt arbete på förskolan.
”Villekulla”
Det finns även en chatt i messenger för varje avdelning. En Lilla Gubben och en
Herr Nilsson där ni får ta del av information från oss.

Vill man meddela om barnet är sjukt, ledigt, blir hämtad av annan person m.m.
via messenger kan ni göra det på förskolan Villekulla. OBS! använd inte Lilla
Gubben eller Herr Nilssons messenger för information som bara rör oss
pedagoger!

Föräldramöte och utvecklingssamtal:
Varje år erbjuds ett utvecklingssamtal och ett föräldramöte.

Fotografering / skolkatalogen:
Vi tar ett gruppfoto på hösten som även publiceras i kommunens gemensamma
skolkatalog. Vi tar inga porträttfoto.

Kläder:
Se till så det finns gott om extrakläder till ert barn. Vår verksamhet kan kräva
ombyten. Vi är dagligen (undantag kan förekomma) ute så det måste finnas
kläder för alla väder.
OBS! Glöm inte märka ert barns kläder om ni vill ha dem tillbaka.

Sjuka:
Det är allmäntillståndet som gäller, barnet måste orka vara hos oss! Vi
rekommenderar att barnet är hemma en frisk dag efter sjukdom för att stärka
sitt immunförsvar och förhoppningsvis både orka och klara av dagen.
Om man har behov av omsorg när syskon är sjuka rekommenderar vi 9-14.
Givetvis ser vi att syskon är hemma om det gäller maginfluensa då det är
väldigt smittsamt och många familjer kan bli drabbade. Barn med magsjuka ska
vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning/diarré.
Det är alltid bra att tänka på smittorisken för de andra barnen och familjerna!

Avgift:
Det är samma avgift för en plats hos oss som i den kommunala förskolan.
Kommunen skickar faktura till er.

Försäkring:
När barnen vistas hos oss på förskolan är de försäkrade genom kommunens
kollektiva olycksfallsförsäkring. Det är samma försäkring som den kommunala
förskolan.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98:
Vi har en läroplan som vi planerar vår verksamhet utifrån. Förskolans uppdrag
är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Förskolan ska stimulera barns
utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.
Förskolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens fostran,
utveckling och växande. I samarbete med vårdnadshavarna ska vi verka för att
varje barn får möjlighet att utvecklas.
Läroplanen innehåller många strävansmål som handlar om matematik, natur,
teknik, skapande förmåga, språk, kommunikation och social kompetens m.m.
För att sträva mot alla dessa mål tycker vi att miljön har en betydelse för barns
optimala och livslånga lärande. Vi lägger stor vikt vid miljön som innefattar
både förhållningssätt, material, bemötande och rummets utformning.

Återbruk:
Gammalt material och återvinningsmaterial kan få nytt liv hos oss. Fråga oss
gärna innan ni kastar saker, de kan komma till användning igen!

