Välkommen till
Västra Husby förskola

Täppan
Ängen

Gläntan

Dungen

Västra Husby förskola
Västra Husby förskola tillhör förskoleområde A. Dit hör de
kommunala förskolorna i Östra Ryd, Snöveltorp, Västra Husby samt
dagbarnvårdare.
Västra Husby förskola
Grönlundsvägen 1
605 96 Norrköping
vastrahusby.forskola@soderkoping.se
Maria Palmgren
0121-18357
Förskolechef
maria.palmgren@soderkoping.se
Områdesassistent
Lena Ferdinansson 0121-18216
lena.ferdinansson@soderkoping.se

Kommunens växel 0121-181 00
Ängen
Gläntan
Dungen
Täppan

0121-181 29
0121-18138
0121-181 05
0121-18736

Köket

0121-185 20

Öppning och stängning: Förskolan öppnar 06.15. Alla barn i huset är
på Ängen till ca 07.00 då vi delar upp oss avdelningsvis för frukost.
Vi stänger gemensamt på lämplig avdelning.
Förskolan stänger kl.18.00. Vid behov kan vi ha öppet till 18.30 men
säg då till två veckor innan så vi kan sätta in personal.
Lämning och hämtning: Som grund för barnets vistelsetid på
förskolan gäller arbetstid + restid + tid för lämning och hämtning. Ett
aktuellt schema ska alltid finnas hos oss. Tillfälliga förändringar av
barnets tid på förskolan är viktigt att ni meddelar oss i så god tid som
möjligt. Det är väldigt viktigt att ni meddelar någon personal när ni
lämnar eller hämtar era barn på förskolan, inte minst för säkerhetens
skull. Om någon annan än föräldern hämtar barnet meddela oss detta
annars får vi inte lämna över barnet. För ditt barns säkerhet se till att
grindar är stängda och hasplade efter att ni gått igenom dem.
Planering: Det är viktigt att du som förälder tar del av den
information som vi skickar ut via mail och som finns i hallarna på
respektive avdelning. Där informerar vi om vitktiga datum att komma
ihåg, vad som kommer att hända framöver eller något särskilt ni
behöver tänka på när det gäller ert barn på förskolan. Varje avdelning
skickar även ut veckobrev varje vecka , där ni får ta del lite av det vi
gör på förskolan.
Leksaker: Inga egna leksaker ska tas med till förskolan. Vi informerar
om när vi har specifika "leksaksdagar".
Sjuka barn: Om ditt barn är sjukt meddela oss så fort som möjligt. Ni
kan lämna meddelande på telefonsvarare dygnet runt om ni inte når
oss på telefon. Vi lyssnar av den varje morgon. Det går även bra att
maila oss på förskolans mailadress, vi kollar av den en gång på
morgonen och någon gång på eftermiddagen. När ditt barn kommer
tillbaka efter sjukdom meddela oss så snart som möjligt, gärna dagen
innan. Det är viktigt att ditt barn orkar med all verksamhet under
dagen och att det inte är smittbärare. Tänk på att en dag på förskolan
kan vara mer krävande för ditt barn än då det är hemma.

Bra att ha på förskolan: Vi vet att det ibland är svårt att på morgonen
avgöra vilka kläder barnen behöver under dagen. Tänk därför på att ha
kläder och skor/stövlar för alla väder på förskolan. Tänk även på att ha
gott om extra kläder.
Ta för vana att kontrollera barnens regnkläder, att de är hela och att
storleken är rätt. Alla kläder ska vara märkta med rätt namn, för att
underlätta för oss personal och er föräldrar.

Stängt på förskolan: Fyra dagar per år håller förskolan stängt
för planering och fortbildning för personalen. Dessa dagar meddelas
senast två månader i förväg.
Tystnads- och anmälningsplikt: Vi som arbetar och praktiserar på
förskolan har tystnadsplikt. Vi har även skyldighet att anmäla om vi
misstänker att ett barn far illa.
Föräldrarrådet: Föräldrarådet träffas en gång per termin. Där
medverkar personal, föräldrar och förskolechef från förskolan. Här har
du som förälder möjlighet att påverka och komma med förslag. Dessa
möten är öppna för alla. Välkomna!
Campusförskola: Västra Husby förskola är Campusförskola vilket
innebär att vi tar fortlöpande emot studenter, som går lärarutbildning
vid Campus Norrköping, under deras verksamhetsförlagda
utbildning.Vi tar även emot gymnasielever från Barn och
Fritidsprogrammet.

Vi arbetar efter den reviderade läroplanen för förskolan
”Lpfö- 98/10” .
Förskolans värdegrund och uppdrag.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara
rolig, trygg, lärorik och erbjuda en god pedagogisk verksamhet. I samarbete med
hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor främjas. Alla
barn ska få känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Normer och värden.
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar.

Utveckling och lärande.
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg ,
fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska bidra till att barnen
utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Barns inflytande.
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. De behov
och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Förskola och hem.
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan
ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att
varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. När barnets övergång till de nya
verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna
former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.
Det här är ett utdrag ur vår läroplan. Vill du läsa den i sin helhet kan du gå
in på skolverket.se eller fråga oss så kan du få låna ett exemplar.
Åter igen varmt välkomna till oss på Ängen, Gläntan, Täppan och Dungen.

