
Välkomna till

Södra Jordbros förskolor

Långbäling, Hemsö och Blåsippan



Vår vision
Vi vill att vårt arbete i Södra Jordbro skapar framtidstro och gör skillnad 

för er familjer och barn. Vi värnar om välkomnande, öppenhet och 

kritiskt tänkande i våra pedagogiska verksamheter. Vi lär oss tillsammans 

och utvecklar våra olika förmågor. Vi arbetar för att lyfta fram värden som 

för oss utgör grunden för en demokratisk förskola.

Välkommen till oss på Södra Jordbros förskolor
En helt ny värld öppnar sig för er familjer och barn som börjar på 

förskolan. Oavsett hur gammalt ert barn är så behövs en introduktion till 

livet på en förskola. Vår tanke är att varje barn och familj skall få en bra 

start hos oss och uppleva en tillhörighet i Södra Jordbros förskolor. 

Den här foldern är till för er familjer som ett stöd att förstå hur vi arbetar. 

Om ni har frågor om något i foldern tveka inte att fråga ert barns 

pedagoger. 

Delaktighet
På våra förskolor ska alla barn och familjer känna sig välkomna och 

lyssnade på. Dialog och sammarbete mellan förskola och familjer är 

betydelsefullt för oss. Vi har föräldraaktiv inskolning där föräldrarna, 

tillsammans med sitt barn, lär känna pedagoger och verksamhet 

under de första dagarna.  De dagliga mötena med er familjer är väldigt 

viktiga för oss, det är då vi kan berätta om vad ditt barn har varit med 

om för lärande under dagen.  En gång om året bjuder vi er familjer på ett 

längre möte, utvecklingssamtal, om ert barns lärande och utveckling.

Förskolan bjuder också in till två föräldraträffar varje läsår. På hösten har

vi en kulturfest och på våren har vi en vårfest som alla familjer  är varmt 

välkomna till.

Demokratisk förskola
Vi arbetar med att skapa demokratiska medborgare. Alla barn ska ha rätt 

och möjlighet till delaktighet både när det gäller ord och handling. Barnen 

ska kunna påverka sitt eget lärande och barnens tankar och åsikter ska tas 

på allvar. Att kunna påverka sin situation och få sin röst hörd är en av 

grunderna i ett demokratiskt samhälle. 
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Måltider
Vi strävar efter att skapa en god matkvalité på våra förskolor när det gäller 

både måltidernas innehåll och utformning. Det är en viktig del i vår 

kommungemensamma projekt ”Världen av möten” där vi valt Kost och 

Hälsa som vårt fokusområde. Måltidspedagogik med fokus på att inspirera 

att undersöka och lära om vår kost - att våga smaka, skapa goda framtida 

matvanor och ge kunskap om matens betydelse för hälsa och 

välbefinnande. Vi tänker att det är helhetsupplevelsen som skapar en bra 

matkultur med lust och glädje kring måltiderna. Den nyttiga matens 

upplägg och servering ska stimulera barnens sinnen och vara tilltalande för 

både synen och smaken. Om det skulle vara så att ert barn behöver 

specialkost lämna in ett läkarintyg till ert barns pedagoger på avdelningen  

så att köken får informationen så snart som möjligt innan ert barn börjar 

hos oss.

Barnkort och vistelsetidspapper
Varje barn har ett dokument som kallas för barnkort på förskolan. På 

barnkortet skriver ni familjer ner era kontaktuppgifter, adress, 

telefonnummer till hem, arbetsplats eller skola, och om barnet har allergier 

Era vistelsetider meddelar ni via kommunens hemsida – de tider ni har 

behov av omsorg – viktigt att tiderna stämmer då personalens schematider 

skapar utifrån dessa.  Viktigt att ni meddelar förändringar kring 

tlefonnummer, adress eller om ert barn ska byta tid så att vi hela tiden har 

rätt uppgifter om er och ert barn. Barn till föräldralediga eller arbetslösa 

kan välja att vara  på förskolan antingen måndag till och med fredag mellan 

klockan 08:00-14:00 eller måndag till torsdag 08:00- 15:30 och ledig på 

fredagar. 
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En dag på förskolan

06:30 Förskolan öppnar

07:00-07:30 Drop-in frukost på öppningsavdelningen

07:30-09:00 Utevistelse på gården

09:00-11:00 Pedagogiska aktiviteter

11:00 -12:00 Lunch och vila

12:00-14:00 Sovvila/vila 

Pedagogiska aktiviteter inne och ute

18:00 Förskolan stänger

När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan är det viktigt att du tar 

kontakt med pedagogerna så vi vet att ditt barn har kommit eller ska gå 

hem. Grindarna ska stängas när du går in och ut från gården. Detta är två 

viktiga säkerhetsfrågor som vi vill be er om extra hjälp med så att det blir 

säkert för alla barnen som är hos oss.

Kläder
Vi leker mycket, både ute och inne, och barnens kläder kan bli smutsiga så 

använd gärna kläder som det är okej att smutsa ner för era barn. Ta också 

med extra kläder som passar till alla väder och aktiviteter, vi är utomhus i 

alla väder och alla årstider.

Sjukdom
Om ditt barn är sjukt så behöver ert barn stanna hemma tills hen orkar 

vara med i alla aktiviteter och utevistelsen på förskolan. Vi har 

smittskyddsrutiner som vi följer på förskolan för att förhindra 

smittspridning.

Frånvaro
Om ert barn är sjukt eller ledigt är det viktigt att ni ringer till förskolan  

senast klockan 08:00 så att vi kan planera verksamheten och hur många 

som ska ha mat den dagen. När ert barn är friskt igen ring förskolan 

dagen innan ert barn ska komma tillbaka till förskolan så att vi vet att 

barnet kommer tillbaka och kan räkna in barnet i aktiviteter och mat. 
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Utbildningsdagar/planeringsdagar/ArbetsPlatsTräff (APT)
En gång i månaden stänger förskolorna klockan 16:00. Om ert barn 

behöver omsorg efter klockan 16:00 maila samordnarnaren på ditt barns 

förskola (mailadresser finns i denna folder).

Sex  dagar per år har pedagogerna utbildnings/planeringsdagar och då 

är förskolorna stängda. Vi samarbetar med Södra Handens och 

Brandbergens förskoleområden, tillsammans erbjuder vi plats för de som 

inte kan ordna med omsorg själva. Om ert barn behöver omsorg de 

dagarna maila arbetslagschefen på ditt barns förskola (mailadresser finns i 

denna folder). 

Trygga och nöjda familjer
För oss är sammarbetet mellan föräldrar och pedagoger väldigt viktig. Med 

en bra och öppen kommunikation mellan, förskolan och hemmet, kan vi 

tillsammans ge alla barn en rolig och lärorik tid i förskolan. Under 

inskolningen får ni se hur förskolans dagliga aktiviteter och rutiner 

fungerar och ni har chans att fråga oss pedagoger om det ni undrar över. 

Efter inskolningen är de dagliga mötena  i hallen viktiga för oss men också 

utvecklingssamtal och andra föräldramöten för att skapa trygga och nöjda 

familjer.

Att skola in sitt barn kan många gånger kännas stort, skrämmande och 

spännande på samma gång. Något som är viktigt att tänka på är att barnet 

känner av om du är orolig och därför är det viktigt att du ställer de frågor 

du behöver ha svar på för att känna dig trygg. Om du tycker att 

inskolningen är jobbig så är du inte ensam, prata med pedagogerna om hur 

du känner och vad du har för rädslor. Du alltid välkommen att ringa och 

höra hur det går.

Nu börjar den spännande förskoletiden med lek och lärande och 

många andra roliga aktiviteter, vi ser fram emot ett givande 

sammarbete med er, välkomna till Södra Jordbros förskolor.


