Välkommen till Kornknarrens förskola

På vår förskola finns det fem avdelningar
Ankan
1-3år
18180
Svalan
1-3år
18084
Staren
3-6år
18280
Svanen
3-6år
18183
Ugglan
3-6år
18184
Förskolechef Monica Söder 18177
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö-98) och vår gemensamma årsplan för förskolan
som vi reviderar varje år. Med dessa styrdokument som grund upprättar var avdelning en egen
grovplanering för varje termin. Dessa finns sedan tillgängliga att läsa på respektive avdelning.
Förskolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling även denna revideras varje
år. En dag per vecka har varje avdelning planering mellan klockan 7.00 - 8.00. Då tar pedagoger
från en annan avdelning emot era barn. Fyra gånger per läsår har hela förskolan en gemensam
studiedag, då är förskolan stängd.
Tider som är bra att känna till
06.00
Förskolan öppnar i lekhallen
08.00
Frukost
11.30
Lunch
14.30
Mellanmål
16.00
Alla avdelningar går samman
18.00
Förskolan stänger

Föräldraansvar
När ni skriver ert barns schema tänk då på att tiden för lämning är den tid då ni kommer till
förskolan och sluttiden som anges är den tid då ni lämnar förskolan med ert barn. Barnets
vistelsetid bygger endast på föräldrarnas arbetstid eller studietid samt skälig restid. Det är
mycket viktigt att ni alltid meddelar oss om ert barn inte kommer till förskolan, har ändrad
vistelsetid eller blir hämtad av någon annan än er. Om barnet har varit sjukt är det viktigt att
barnet stannar hemma tills det är helt friskt och orkar med en hel dags olika aktiviteter och
utevistelse. Barnet behöver även gott om extrakläder samt regnkläder och gummistövlar, vi
vistas utomhus i alla väder. Kläderna skall vara märkta. Information till föräldrar om
verksamheten finns tillgänglig på respektive avdelning.

Föräldrasamverkan
När ert barn blivit inskolat och gått en tid i förskolan följer ett inskolningssamtal med föräldrar
och en pedagog. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår. Föräldramöte brukar hållas en
gång på höstterminen och en familjekväll under vårterminen. Vi anser att den dagliga kontakten
vid lämning och hämtning är mycket betydelsefull för att skapa en trygg miljö för barnet.
Förskolan har tillgång till en specialpedagog som bistår med rådgivning och handledning. I
samråd med föräldrarna observerar specialpedagogen enskilda barn.

