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Inledning: I vårt arbete I Grön flagg har vi under de kommande
terminerna bestämt att ta ett uppehåll. Under fem år har vi arbetat
med att utveckla ett miljötänk och en hållbar utveckling med hjälp av
Grön flagg. Vi har förankrat många viktiga miljöfrågor i verksamheten
och arbetat fram ett förhållningssätt där hållbar utveckling och en
medvetenhet kring miljön står i fokus.
Pedagoger: I vår personalgrupp är vi 7 pedagoger fördelat på 2
avdelningar. På yngre avdelningen Måsen är det 15 barn 1-3 år. Där
arbetar 3,35 % fördelat på 2 förskollärare på 100 % och 85 %. Två
barnskötare på procentsatsen 60 % och 90 %. På vår äldre avdelning
Fyren 3-6 år är det 21 barn och där arbetar 3,25 % fördelat på 1
förskollärare 85 %, 3 barnskötare fördelat på 100 %, 100 % och 40 %.
Kök/städ: Vår kokerska arbetar 63 %, 50 % i kök och 13 % städ. Hon lagar
amt från grunden och serverar husmanskost som är näringsriktig, till stor
del ekologisk och med närproducerade råvaror. I häst kommer vår
kokerska gå en fortbildning i ??
Förskolechef: Våra förskolechefer arbetar 30 % administrativt med två
olika ansvarsområden. Ett ansvarsområde för ekonomi, löner, bokföring
och liknande administrativa uppgifter. Det andra ansvarsområdet är
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och leda det pedagogiska
arbetet.
Fortbildning/utveckling förskolechefer: Under terminerna kommer våra
förskolechefer att delta i skolverkets satsning för förskolechefer. En
fortbildning som inriktar sig på att stärka förskolechefens roll i det
pedagogiska ledarskapet. Fortbildningen är 7,5 högskolepoäng.
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Fortbildning/utveckling pedagoger:
I höst har vi tillsammans med några av dem andra fristående förskolorna
köpt in en fortbildning från lärarfortbildning. Den heter ”projekt på barns
villkor”. I vår utvärdering upplevde vi att arbetet med förutbestämda
läroplansmål blev lätt vuxeninitierad istället för att utgå från barnens
tankar och idéer. Vi behöver mer kompetens för kunna arbeta mer
utforskande i arbetet tillsammans med barnen.
Likabehandlingsplanen:
Vår övergripande likabehandlingsplan reviderades under förra terminen.
En ny likabehandlingsplan kommer att upprättas utifrån de
observationerna som vi gör under hösten och utifrån den aktuella
barngruppens behov. Planen kommer att förankaras på vårt föräldramöte
i höst.
Giftfri förskola:
I vårt arbete med giftfri förskola håller vi diskussionen levande genom att
ha ett miljöinriktat förhållningssätt som är en del av vårt arbete mot en
hållbar utveckling.
Föräldrasamverkan:
Föräldramöten har vi 1 gång/termin. Ett på hösten och ett på våren. På
höstmötet presenterar vi vår verksamhetsplan. Utvecklingssamtal
genomför vi under oktober/november och i Maj. Lucia firande har vi i
december. Under våren har vi vår traditionella vårfest och
midsommarfirande där alla är välkomna.
Föräldraenkät: Vid terminsslut delar vi ut vår enkät om trivsel, trygghet
och synen på verksamheten. Det är ett led i vårt systematiska
kvalitetsarbete.
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Det som framkom i vår förra kvalitetsredovisning från föräldrarna var att
vi har mycket hög kvalité på verksamheten men de saknade pedagoger på
em vid barnens hemgång. Vi har till den här terminen sett över våra
scheman och utifrån barnens schematider sett att vi kan förlänga en
pedagogs eftermiddagstur och kortat ner en morgontur. Vi utvärderar det
vid årsskiftet.
I skolinspektionens granskning fick vi ett högt betyg på vår kvalité i
verksamheten.
Dokumentation/reflektionstid:
Vår pum tid har vi flyttat till fredagar då vi har färre barn. Vi ansvarar då
för den andra avdelningens barn på gården. Måndagar arbetar all
personal länge för att kunna ha pummöte varannan måndag/arbetslag
dagtid och slippa kvällstid. En gång i veckan har vi en timma put/pedagog.
Pummöte hela personallaget har vi två gånger/termin kvällstid.
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Årsplan föräldrar Havskorallen 2016-2017
Augusti

September

Oktober

Inskolning
Grundverksmheten

Lek och lärande observationer
Brandövning 14/9 brandvecka-vi
pratar brand
Barnintervjuer

Lek och lärandeobservationer
Förskolan stängd:
6/10 och 7/10
Utv. samtal
Myskväll fyren datum kommer.
24/10 skapande verksamhet på stinsen 4
åringar Mamma MU

Juli

November

Förskolan stänger 29,30,31

Kurs 7-8/11 Therese och Mimmi vikarier
insatta
Höstfest 16/11 för barnen på fm info kommer
14/11 stinsen drama 5 åringar Mamma Mu
Föräldramöte Fyren 14/11 17,30-19
Föräldramöte måsen 21/11 17,30-19
Verksamhetsplanen presenteras

Juni
Midsommarfirande 21/6 9.30

December

Maj

Januari

Lucia 7/12 kl. 17 ute
Jullunch och tomte 21/12
verksamhetsplanen

utv. Samtal 2
Föräldramöte Fyr 2/5 17,30-19
Föräldramöte mås 8/5 17,30-19
Vårfest 15/5 kl.: 17

Förskolan stängd:
Planeringsdag 23/1 7-16
Kurs 26-27/1 Therese och Mimmi vikarier
insatta
Verksamhetsplanen

April

Mars

Februari

Kurs 5-6/4 Therese och Mimmi
Förskolan stängd:
Planeringsdag 24/4 7-16
Påskfest för barnen mer info
kommer
Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen
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