Ängsgårds förskola

Om Ängsgårds förskola
Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi
har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Avdelningar på Ängsgårds förskola
Vi har fyra avdelningar på Ängsgårds förskola. På Solen och Stjärnan går de yngsta barnen 1-3 år.
På Månen och Regnbågen de äldre 3-5 år.
Ert barn kommer att börja på…………………..………………………………
Där arbetar……………………………………………………………………….

Telefonnummer till förskolan
Månen
Stjärnan
Regnbågen
Solen

072-961 24 11
072-961 24 21
072-961 24 13
072-961 24 12

Det är viktigt att ni ringer och meddelar om det blir någon ändring i ert schema,
eller om ert barn är hemma på grund av sjukdom eller ledighet. Tala gärna in ett meddelande på
telefonsvararen om det är så att vi inte har möjlighet att svara! Ni kan även maila till oss.
Månen
Stjärnan
Regnbågen
Solen

angsgard.manen@halmstad.se
angsgard.stjarnan@halmstad.se
angsgard.regnbagen@halmstad.se
angsgard.solen@halmstad.se

Våra öppettider
Måndag-fredag har vi öppet mellan 06:30-18:00. Vi kan ha öppet till 18:30 vid behov men då är
det viktigt att ni meddelar oss i god tid.
Vi öppnar och stänger på avdelningen…………………………………….
Vi är där fram till 07:30 då övriga avdelningar öppnar. På eftermiddagen går vi över till
avdelningen som stänger 16:30.

Vila på förskolan
Efter maten vilar vi en stund. Det kan se
lite olika ut beroende på vilken avdelning
barnet går. De stora kan ha läsvila i soffan,
eller vila på madrass med lite lugn musik
eller saga. De små barnen sover ute i vagn,
eller inne på madrass. Ni får gärna ta med
gosedjur och/eller napp som ger trygghet
för barnet.

Barnets kläder
Ert barn måste ha ett par uppsättningar
extra kläder på förskolan. Barn gillar att
leka med vatten, hoppa i vattenpölar, leka
i snön på vintern och blir blöta. Olyckan
kan vara framme, de kan få färg eller
kanske spiller på sig.
Det ska även finnas regnkläder och
gummistövlar på förskolan, vi är ute varje
dag i alla väder! Glöm inte att namna ert
barns kläder, då minskar risken att de
kommer bort!

Sjukdom
Om ert barn är sjukt ska det stanna
hemma tills allmäntillståndet är så pass väl
att det orkar en dag på förskolan. Tänk på
att det är högre tempo och ljudnivå på
förskolan än hemma. Barnet ska ha minst en
feberfri dag.
Har barnet kräkts eller haft diarré ska barnet
vara hemma 48 timmar efter sista
tömningen. Det ska ha ätit normalt under ett
dygn och vara piggt nog att vara på
förskolan.
Tänk på smittorisken!

Måltider på förskolan
Vi serverar frukost 08:00, middag 11:30 och
mellanmål 14:30. För att barn och personal ska
få en lugn och pedagogisk måltid ber vi er att
inte ringa vid dessa tider. Det är även bra om ni
undviker att hämta eller lämna ert barn under
dessa tider.
Meddela oss om ert barn behöver specialkost.
Vår kock Helen fixar allt!

Tystnadsplikt och anmälningsplikt
All personal som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, vilket betyder att det ni berättar och säger
till oss stannar här. Ni ska känna att ni kan prata öppet med oss. Vi har också anmälningsplikt,
vilket betyder att vi är skyldiga att anmäla om vi misstänker att ett barn far illa.

Elever på förskolan
Vi har elever hos oss ibland. I deras utbildning ingår det att studera barn i olika situationer. Den
information och kunskap som de skaffar sig under deras arbete med barnen diskuteras sedan
med deras handledare. Självklart får ni som föräldrar ta del av detta om ni vill. Eleverna har
naturligtvis tystnadsplikt.

Föräldrasamverkan
Ett bra samarbete med er föräldrar värderar vi högt.
Det är en förutsättning för att vi ska kunna stötta ert
barn på bästa sätt i dess utveckling och lärande. Det
är ni som känner ert barn bäst och ni har mycket att
lära oss. Förskolan skall vara ett komplement till
hemmet.
Vi önskar ha en daglig, öppen dialog med er i
samband med lämning och hämtning.
Vi har enskilda utvecklingssamtal då vi samtalar om
ert barns trivsel, utveckling och lärande. Vi anordnar
även föräldramöten då vi bland annat presenterar
vår verksamhet närmare, ibland bjuder vi in en
föreläsare eller rektor, och ni föräldrar har möjlighet
att träffas.

Alla barn på Ängsgård har rätt till:




Ett lustfyllt lärande där barnen har inflytande
och känner sig delaktiga i verksamheten,
vilket innebär att de får komma med egna
uppfattningar, att vi tar tillvara på barnens
intressen, tankar och kompetenser.
Lyhörda, flexibla och omsorgsfulla
pedagoger med ett respektfullt








förhållningssätt, som främjar barnens välbefinnande och utveckling.
Näringsriktig och ekologisk kost som tillagas från grunden och en lugn och behaglig
matupplevelse. Vid behov erbjuder vi annat alternativ till frukost och mellanmål.
Att känna sig trygga med kamrater och vuxna.
Att det ska vara roligt att komma till förskolan.
Att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga. ”Jag kan”. Det är viktigt att bli sedda,
hörda och respekterade för den du är. Det är viktigt att föräldrarna känner tillit och
trygghet. Att vi skapar rak och ärlig kommunikation.
Inspirerande miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, vilket
innebär att miljön är föränderlig och tillåtande (delaktighet) vilket möjliggör för möten
och socialt samspel.
Material som är tillgängligt och väcker nyfikenhet.

Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och
växande. Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna se till att varje barn får möjlighet
att utvecklas efter sina förutsättningar.

Mål för förskolans arbete
Det finns mål för förskolans arbete, till exempel
att förskolan ska sträva efter att:
• varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd
och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt
deras kommunikativa funktioner
• varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa
och konstruera med hjälp av olika material och
tekniker
• varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka
och använda matematik i meningsfulla
sammanhang
• varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation
Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98).
Läroplanen kan laddas ned på Halmstads
kommuns webbplats:
www.halmstad.se/forskolaskola

Grön flagg
Genom vårt tema arbetar vi även med ”Grön
Flagg”, vilket innebär att det finns sex teman som
kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter
och åldersgrupper. Temana är tänkta att ge

inspiration och bidra till att arbetet
med hållbar utveckling kontinuerligt
utvecklas och fördjupas.

Hur ändrar du
omsorgstiden?
Barnets tid i verksamheten beror på
vårdnadshavarnas arbetstid eller
studietid inklusive restid eller barnets
behov av särskilt stöd enligt § 7 i
skollagen.
Anmälan om ändring av omsorgstid
ska ske på: www.halmstad.se/dexter
Du kan även använda barn– och
elevenhetens särskilda blankett.

Din e-tjänst för förskola och fritidshem
Vi har en e-tjänst, Dexter, som innebär att personalen kan se era registrerade scheman för
förskola och fritidshem på webben. Det är viktigt att du registrerar ditt barns schema via etjänsten. Det innebär att vi får en bättre överblick av alla barns tider på förskolan. Det blir ett bra
stöd i vår planering och schemaläggning av personal. Dessutom sparar vi mycket tid, tid som vi i
stället kan ägna åt ditt barn.

När du och ditt barn ska ha ledighet och/eller semester
Såväl vårdnadshavare som barn mår bra av en sammanhängande ledighet. Detta innebär att lediga
vårdnadshavare = lediga barn.
Det kan bli aktuellt att ditt barns förskola stänger under sommarperioden. Har du och ditt barn
behov av omsorg under den tiden får ni erbjudande om verksamhet på annan avdelning/förskola.
Verksamheten har rätt att hålla stängt två dagar/termin för fortbildning av personalgruppen.

Ditt barn är försäkrat
Kommunen har en olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar inom Halmstads
kommuns verksamheter. Mer information om hur ditt barn är försäkrat finns på webbplatsen:
www.halmstad.se/forskolaskola

Synpunkter och klagomål
Ifall du som vårdnadshavare eller du som elev har
synpunkter/klagaomål på verksamheten
– vem kan du då vända dig till och hur kan det gå till?
Information hittar du på webbplatsen:
www.halmstad.se/forskolaskola

Så säger du upp barnets plats på förskolan
Du kan säga upp barnets plats på: www.halmstad.se/dexter. Välj ansökan/ändring av
barnomsorg. För uppsägning behöver du giltigt användarkonto. Du kan även använda barn– och
elevenhetens särskilda blankett. Uppsägningstiden är 30 dagar efter ankomstdatum. Avgift
tas ut under uppsägningstiden.

Under ert barns förskoletid
Under ert barns förskoletid kommer ditt barn att komma hem med några blåmärken. Vi kan inte
alltid beskriva hur detta gick till, men det kommer garanterat att vara så. Det verkar vara något
oundvikligt då barn leker med varandra. Vi uppmanar er till att se blåmärken som ett tecken på
ert barn är aktivt.
Ni kommer förmodligen att få höra en del historier om vad som försiggår hos oss. Om det är
något du finner konstigt eller om ni oroar er för något ska ni berätta det för oss. Det finns
sannolikt en naturlig förklaring eller också har vi en annan version av något som ert barn berättar
hemma.
Ni kommer förmodligen också uppleva att saker och ting helt oförklarligt försvinner i det blå.
Förra året försvann 12 mössor, 16 vantar (sällan i par), några leksaker, ett antal strumpor (sällan i
par!), en jacka och en gång även ett par skor. Vi får se hur det går i år.
Om det är någon information som ni saknar i denna broschyr, fråga oss! Har ni några tankar och
funderingar, tveka inte utan bara fråga eller ifrågasätt! Skulle ni eller vi möta någon svårighet är
det viktigt att vi får tillfälle att prata med varandra och tillsammans finna en bra lösning som leder
till barnets bästa. Ingen händelse är för liten för att nämnas, små problem ska förbli små tills de är
lösta.
Slutligen vill vi hälsa er välkomna till vår förskola och vi hoppas att ni ska trivas och känna er
som hemma hos oss!
Personalen på Ängsgårds förskola

Ängsgårds förskola
Ängsgårdsvägen 261
302 58 Halmstad
Halmstads kommun
Telefon: 035-13 70 00
www.halmstad.se/förskolaskola
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