Välkommen
till

Förskolan
Björkbacken

Vi hoppas att ni ska komma att trivas tillsammans med oss personal
och barn på Björkbacken.
Förskolan består av två avdelningar, Sörgården och Norrgården.
I vårt dagliga arbete så utgår vi från Läroplanen för förskolan
(Lpfö98). Vid våra olika aktiviteter så utgår vi ifrån barnens olika
mognadsnivåer och anpassar aktiviterna efter dem.
Vad vi anser vara viktigt i vårt arbete:
 Värdegrunden
 Språkutveckling
 Lek
 Skapande
 Rörelse och hälsa
 Föräldrasamverkan
 Fixarkvällar/Sommarfest/Luciafest
Förskolans uppdrag.../citat/

...”är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten
skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar främjas”...
Huvudmännen ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att
uppfylla läroplanens mål. Vår huvudman är Sunne Kommun.

Förskolan Björkbacken
Besöksadress: Höglundagatan 39
Postadress: . 60.Björkbackens Förskola
686 31 SUNNE
Telefon: Sörgården 0565-161 65, Norrgården 0565-161 56
Mobiltelefon: 070-3014122
Ansvarig rektor: Annika Nilsson 0565-160 60,160 76
Mobil; 073-0703260

Vi som arbetar på Björkbacken är:
Annica Henriksson

100 %

Thina Jansson

90 % (ledig var tredje fredag)

Lena Jansson

100 %

Mia Danielsson

80 % (onsdagar Åmbergskolan)

Camilla Dahlgren

100 %

Lisa Ericson

80 % (ledig fredagar)

Helen Ednarsson

75 % (ledig en dag i veckan/stängningsdagar)

Jasmine Acevedo Vennlund

kök/städ

När barnet börjar på förskolan och allt är nytt,
möts det av både ny personal och ny miljö. Därför
är det viktigt att gå varsamt fram.
Tänk därför på att...

... inskolningstiden är viktig både för barn och föräldrar. Beräkna
att det tar 1-2 veckor ibland kan det ta längre tid för barnet att
känna trygghet i den nya miljön.

...gärna ta del av vår verksamhet på förskolan. Kom gärna med
frågor och synpunkter.

...säga till om det är något speciellt som ni vill prata med oss om.
Då kan vi boka en tid och sitta ner i lugn och ro.

VI SOM ARBETAR HAR TYSTNADSPLIKT!

Några exempel på vad vi gör:
Eftersom vi lär med alla våra sinnen, vill vi använda många olika
uttrycksmedel i vår verksamhet.
 Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse. Leken ger barnet
möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser
och erfarenheter.
 Vi arbetar mycket med skapande där vi ger barnen
möjlighet att prova på många olika material och
uttryckssätt.
 För att främja barnens språkutveckling använder vi
bokstäver, namnlappar, rim, ramsor (ex. matramsor), sång,
musik och sagoläsning varje dag.
 För att stimulera barnens rörelsebehov har vi inplanerade
skogsutflykter, gymnastik, rörelselekar och vintertid åker
vi skridskor.
 Vi tycker att utevistelse varje dag är viktigt för barnens
hälsa och försöker därför bland annat ha en utedag i
veckan då vi även äter lunch utomhus.
 För att dokumentera barnens utveckling arbetar vi med
portfolio. Det innebär att vi samlar bilder, material och
intervjuer som visar på barnens utveckling inom olika
områden. Det är också ett sätt för barnen att bli medvetna
om sitt eget lärande.
 Vi tycker att det är viktigt att lyssna på barnen och höra
deras åsikter. Därför har vi barnråd där barnen har
möjlighet att påverka vår verksamhet, både vad det gäller
miljö och lärande.

 Vi har valt att arbeta med barnen i olika åldersgrupper där
båda avdelningarna samarbetar. Under ht/vt 2010-2011
heter grupperna Babblarna (de yngsta), Björnligan
(mellanbarnen) och Piff o Puff (de älsta). Grupperna är
sammansatta utifrån ålder och mognadsnivå.
 Vi firar traditioner såsom julfirande och påskfirande.
Midsommarfirande har vi tillsammans med förskolan Hea.

Så här kan en dag på förskolan se ut:
Förskolan är öppen 6.30-18.30

6.30 Förskolan öppnar. (En avdelning städas så vi samlas på ena
sidan.) Lugna aktiviteter, innelek.
8.00 Frukost
9.30 Frukt (inne eller ute)
10.00 Aktivitet(tisdag=åldersgrupper)
11.15 Samling (språklek, saga mm).
11.30 Lunch
12.15 Vila
13.00 Lek/utevistelse
14.30 Mellanmål
15.00 Lek/utevistelse
17.00 Frukt ev. Sagostund
18.30 Förskolan stänger

Förskolan är stängd lördagar, söndagar och andra helgdagar.
Förskolan är även stängd två dagar per år då all personal har
fortbildning.

Några saker att tänka på...
 Barnet ska ha lämpliga och oömma kläder för inne- och
utelek, kläderna bör vara namnade då det underlättar för
personalen.
 Extrakläder ska finnas med på förskolan, eftersom det kan
behöva bytas under dagen.
 Vi vill lägga grunden till goda kostvanor, därför ber vi er att
inte låta barnen ha med sig sötsaker eller annat ätbart till
förskolan.
 Är barnet beroende av någon speciell ”kramleksak” eller
”trasa” så får den naturligtvis följa med till förskolan.
Annars vill och är vi tacksamma om leksaker får stanna
hemma, vilket barnen har bestämt i gemensamt barnråd.
 För att kunna planera och genomföra verksamheten
behöver vi veta barnets tider, lämna därför in schema till
oss (dexter, https://dexter.torsby.se/Sunne). Barnets
vistelsetid är föräldrarnas arbetstid/studietid + restid.
 Vid arbetslöshet eller om barnet får syskon har man rätt
att ha kvar sin plats på förskolan 15 timmar.
”15-timmarsbarn” tar upp en halv plats, vilket innebär att vi
måste ta in fler barn för att fylla platserna. Personalen på
varje avdelning ger förslag på dagar och tider så att det
fungerar bra för barnet och verksamheten.
”15-timmarbarn” går för det mesta 3 dagar i veckan, mellan
kl.9.00 – 14.00, då det är mest personal.
Vid särskilda behov kan även andra dagar och tider
diskuteras.

 Glöm inte att meddela oss ALL frånvaro eftersom
försäkringskassan hör av sig då och då.
Ring oss om ni blir försenade från hemmet eller arbetet.
 Om någon annan än föräldern ska hämta barnet vill vi att ni
meddelar oss detta före hämtning.
 Tänk på att förskolan har aktuella telefonnummer till er, då
det kan bli aktuellt att kontakta er vid frågor eller vid
behov.
 Om barnet har varit sjukt och kommer tillbaka till
förskolan ska barnet orka med de dagliga aktiviteterna
både inne och ute. Barnet bör vara feberfritt minst en dag
innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Vid magsjuka
ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista diarrén eller
kräkningen. (med tanke på smittorisken.)

KONTAKTA OSS GÄRNA OM NI HAR NÅGRA FRÅGOR
OCH FUNDERINGAR

PERSONALEN PÅ FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN

