Välkommen till
Skönberga Förskola

Skönberga förskola är belägen i en naturskön miljö vid foten av
Husbyklacken, ett naturområde i Söderköping.
Förskolan byggdes 1977 och fick en för tiden traditionell utformning.
Gården är stor och inbjuder till varierande lek året om. Den är delad i
två delar, anpassad efter barnens ålder.
Förskolan består av 2 moduler. Modul 1 Myran åldrarna 1-3 år &
Humlan med åldrarna 3-5 år och Modul 2 Nyckelpigan åldrarna 1-3 år
& Fjärilen med åldrarna 3-5 år.

Vår verksamhet på förskolan styrs av Läroplanen för förskolan 1-5 år.
Vill Du ta del av hela läroplanen finns den att låna på respektive
avdelning.

Förskolan ingår i och utgör det första steget i samhällets
samlade utbildningssystem för barn och ungdom.
Skolverket är därmed tillsynsmyndighet. Detta innebär också
att vi nu har en läroplan (Lpfö 98, rev 2016) att rätta oss
efter. Staten anger de övergripande målen och riktlinjerna,
och kommunerna ansvarar för genomförandet i förskolorna.
I läroplanen formuleras förskolans värdegrund, uppdrag samt
mål och riktlinjer för verksamheten. Däremot anger inte
läroplanen hur vi ska jobba mot målen – detta är upp till oss.

Tambur
Vid tambursituationen vill vi få barnen självständiga i att klä på – och
av sig. Som pedagog finns vi till hands för att hjälpa dem som
behöver.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (Lpfö 98, rev
2016)
Måltid
I matsituationer vill vi få barnen att känna sig trygga och att alla
kommer till tals i de samtalen som förs. Vi vill även att barnen ska
våga smaka på den maten som serveras och att de har ett trevligt
bordsskick. Vi pedagoger är förebilder för barnen och vi diskuterar
fram gemensamma förhållningssätt när behov uppstår.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.”
(Lpfö 98, rev 2016)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.”
(Lpfö 98, rev 2016)

Samling
Samlingar har olika syfte beroende på gruppstorlek och innehåll.
Syftet är dock alltid att barnen får känna en grupptillhörighet och att
de känner sig trygga. Vid en samling ges det möjlighet till lärande,
utveckling och att samtala kring värdegrundsorden gemensamt med
barnen. En samling är daglig återkommande aktivitet som inger
trygghet för barnen.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga
att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma
regler.” (Lpfö 98, rev 2016)

Vilan
Barnen ska erbjudas vila i form av sovvila eller lugn stund under
dagen. Målet är ge barnen en möjlighet att gå ner i varv. Vilan ska
vara flexibel och anpassas efter det specifika barnets behov för att inge
trygghet.
”Förskolan ska erbjuda barnen, en i förhållande till sin ålder och
vistelsetid, väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och
omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett
balanserat sätt.” (Lpfö 98, rev 2016)
Hygien
Barnen ska känna sig trygga vid toalettbesök. Vi visar respekt för
varandra och tar hänsyn till varandras integritet. Vid blöjbyte värnar vi
om barnens integritet och försöker ha stängda dörrar. Barnen ska lära
sig ta hand om sin egen personliga handhygien.
”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling
och lärande ska prägla arbetet i förskolan.” (Lpfö 98, rev 2016)

Föräldrakontakt
Vi vill bygga en bra relation till er vårdnadshavare genom att ge och ta
information vid de dagliga mötena. Genom att förmedla information
till vårdnadshavarna vill vi få er att känna trygghet och delaktighet i
ert barns vistelse på förskolan.
”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnets
vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och
utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.” (Lpfö 98, rev 2016)
”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina
föräldrar får en god introduktion i förskolan.” (Lpfö 98, rev 2016)
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Förskolan öppnar
Frukost
Fria aktiviteter
Samlingar
Planerade aktiviteter
Utevistelse o.s.v
Lunch
Vila/Sagostund
Fria aktiviteter (inne eller ute)
Mellanmål
Förskolan stänger

Information
Förskoleteamet
Besöker alla kommunens förskolor vilket innebär ca 14 besök/läsår.
Teamet tar över Fjärilen eller Humlans barn med egen dagsplanering
kl. 08.00 – 16.00. Detta möjliggör för ordinarie personal att planera,
utvärdera, dokumentera och fortbilda sig på dagtid, två avdelningar i
taget (en Modul). Personalen på motsatt Modul tar över barngruppen
på andra sidan medan de planerar, tillsammans med vikarier. På
förskolan har vi en informationsbroschyr om förskoleteamet om ni vill
veta mer.

Ansvar vid hämtning och lämning
Du, som förälder har ansvar för ditt barn, tills du lämnat över till oss.
Vid hämtning är ansvaret ditt när Du hälsat på ditt barn. Tänk på att
gatan är trafikerad, så låt inte barnet gå ut på parkeringen förrän Du är
klar att ta med dig barnet.
Bra att veta
 Meddela oss om ditt barn ska hämtas av någon annan
 Ring gärna om ditt barn varit ledset när du lämnat på morgonen
eller om du undrar hur ditt barn mår under dagen
 Kontakta alltid en pedagog när du hämtar/lämnar ditt barn
 Ditt barn är försäkrat via kommunen
 Ring eller skicka ett sms om ditt barn inte kommer, ring eller
skicka ett sms dagen innan ditt barn kommer tillbaka
 Barnen måste vara så friska att de orkar delta i de dagliga
aktiviteterna
 Om ditt barn blir sjukt under dagen ringer vi dig, tala om vart vi
kan nå dig om du inte är på din ordinarie arbetsplats/skola
 Barnen behöver extrakläder, regnkläder, stövlar. Märk gärna
kläderna (märkpenna finns att låna på avdelningen)
 Det är två månaders uppsägning av förskoleplatsen
 Vi har stängt fyra dagar per år för planering, utvärdering och
fortbildning
 All personal på förskolan har tystnadsplikt

Kontaktuppgifter
Skönberga Förskola
Älgstigen 2
614 31 Söderköping
Modul 1:
Myran

0121-183 10
0722 28 81 50

Humlan

0121-182 67

0722 28 81 48
Modul 2:
Nyckelpigan

0121-182 68
0722 28 81 51

Fjärilen

0121-183 11
0722 28 81 49

E mail:
skonbergafsk@soderkoping.se

Förskolechef:
Bassam Mourad
0121-183 28
bassam.mourad@soderkoping.se
Områdesassistent:
Maria Sterling
0121-182 16
maria.sterling@soderkoping.se
Ramunderköket

0121-181 87

Hjärtligt Välkommen!

