NORRTÄLJE SÖDRA FÖRSKOLEOMRÅDE

Välkommen till Frötuna
förskola

Förskolans består av tre hemvister med sex avdelningar.

Frötuna Förskola
Björnövägen 123
761 98 NORRTÄLJE

Telefonnummer:
Hemvist Idö, avdelningarna Viken och Fjärden tel. 0176-284115/ 073-9623008
Hemvist Västerö, avdelningarna Holmen och Skäret tel. 0176-284116/ 073-5582496
Hemvist Humlö, avdelningarna Udden och Kobben tel. 0176- 284117/ 073-5582345
Arbetslagsledare Madelene Österman tel. 0176-284160
madelene.osterman@norrtalje.se
E-postadress: frotuna-forskola@norrtalje.se

Vi är en kommunal förskola som tillhör Norrtälje södra
förskoleområde. Våra ledstjärnor är:

Trygghet

Trivsel

Öppenhet

Vår vackra röda förskola är kommunens nyaste och den blev klar
hösten 2015. Vi har plats för 120 barn och förskolan ligger ca fyra km
från Norrtälje stadskärna i lantlig miljö med skog, sjö och Frötuna
skola alldeles nära.
Förskolans läroplan och kommunala styrdokument ligger till grund för
vår verksamhet och vi eftersträvar en mångfald både vad gäller
pedagogiska idéer och metoder. Vi vill stimulera barns utveckling och
lärande genom att ta tillvara deras nyfikenhet och upptäckarglädje.
Respekt och engagemang är ledord i mötet med våra medmänniskor,
barn och vuxna. Vår strävan är att minst en förskollärare skall arbeta
på varje avdelning och tillsammans med förskolans barnskötare tar de
tillvara varandras kompetenser för att ge barnen trygghet, omsorg och
en lärande och utvecklande förskoletid.
Maten som serveras på förskolan lagas i Länna skola och levereras till
vårt mottagningskök. Den följer livsmedelsverkets rekommendationer
(Bra mat i förskolan 2010) vilket t.ex. innebär att vi minimerar
sockerintaget.
Förskolans öppettider är måndag till fredag kl. 06.30 – 18.30.

En dag på förskolan
6.30 Förskolan öppnar på hemvist Idö.
Frukost äts där ca 7.00 -7.30.
Ca 8.30 Fördelas barnen i mindre grupper för olika
projekt/aktiviteter och att få bättre tillgång till de olika
miljöerna ute och inne. Hemvisternas lärmiljöer präglas av
våra fokusområden Bygg/konstruktion/teknik,
Kommunikation/IT/musik/drama,
Naturvetenskap/experiment och Ateljé/skapande.
På nedre torget samlas vi vid öppning och stängning.
Ca 9.30 Frukt
Ca 11.30 Lunch på respektive avdelning– catering från
Länna skola. Vila/Läsvila i hemvisten.
Projekt/aktiviter inne och/eller ute.
15.00 Mellanmål.
Ca 16.30–17.00 Samlas vi tillsammans på nedre plan.
Vi äter frukt ca 17.00.
18.30 Förskolan stänger.

Norrtälje Södra förskoleområde
Norrtälje Södra förskoleområde består av tre förskolor
Länna, Frötuna och Köpmanholms förskolor samt två
pedagoger i kommunal pedagogisk omsorg, dessa två
är belägna i Riala.
Förskolechef : Kristina Lundgren
Telefon: 0176 - 712 24
Epost: kristina.lundgren@norrtalje.se
Biträdande förskolechef: Maria Eck Aginger
Telefon:0176-284145
Epost:maria.eck@norrtalje.se
Postadress:
Norrtälje södra förskoleområde
Box 803
761 28 Norrtälje
Besöksadress:
Administratör. Beryl Molin tel 0176-714 54
Epost: beryl.molin@norrtalje.se
Rodengymnasiet
Baldersgatan 14
761 50 Norrtälje
Ansökan om barnomsorg gör du på: www.norrtalje.se

