Välkommen till BUS Förskola
BUS förskola ligger mitt i den lilla byn Bjäresjö, endast 5 minuter från Ystad. Vårt charmiga, gamla
hus med en härligt grönskande trädgård utgör en del av bymiljön, tillsammans med åkrar, fält, en
lummig dunge och en dal fylld med äppelträd.
BUS startades 1992 av familjerna Petterson och Juhlin, som ett föräldrakooperativ. Idag är BUS en av
tre enskilda förskolor som drivs av Marie Månsson i företaget Månsson & Månsson Utb AB. De andra
två förskolorna är Möllan och Regnbågen.

Vi erbjuder inspirerande miljöer såväl inomhus som utomhus. Engagerade utbildade pedagoger finns
för att stimulera och utveckla barnen i alla deras lärandesituationer. Tillsammans med dig som förälder
strävar vi efter att ge ditt barn den bästa starten i livet.

Hos oss finns två avdelningar med totalt 25–30 barn. Barngrupperna är indelade efter ålder; man
börjar som liten hos småbusarna och växer så småningom upp och tar klivet upp till storbusarna.

Maten som serveras på BUS levereras från köket på Regnbågen, där den tillagas av våra egna kockar.
De tillagar all mat från grunden, och av ekologiska och närodlade varor så långt det är möjligt. Vi har
en varierad matsedel där barnen får prova på en mångfald av olika smaker och rätter.

Mål och vision
På BUS förskola arbetar vi utifrån de riktlinjer som finns i våra styrdokument, Läroplan för förskolan
(Lpfö 18) och De yngsta barnens läroplan och Barnkonventionen. Vår vision är att BUS utbildning är
starten på det livslånga lärandet. Därför ska utbildningen vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som
deltar. På BUS erbjuder vi en god pedagogisk utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet.
Vi strävar efter att samarbeta med vårdnadshavarna för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas
efter sina förutsättningar. Tillsammans lägger vi grunden till att barnen efter förmåga ska ta ansvar för
sina handlingar och för miljön på förskolan. För att kunna komplettera hemmet arbetar vi i ett nära och
förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Inskolning
På BUS förskola har vi föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med ditt
barn på förskolan enligt ett inskolningsschema under två veckor. Genom att aktivt delta på förskolan
tillsammans med ditt barn blir vårt förhållningssätt, våra aktiviteter och våra rutiner tydliga för dig. Vi
skapar under dessa dagar en relation till dig och ditt barn som ska baseras på trygghet och förtroende.
Trygga vuxna ger trygga barn. När ditt barn har gått en tid på förskolan erbjuds ni ett
uppföljningssamtal.

Vistelsetid
Barnets vistelsetid på BUS är vårdnadshavarnas arbetstid + restid till och från arbetet.

Deltidsomsorg är när vistelsetiden är 25 timmar/vecka eller mindre.
Heltidsomsorg är när vistelsetiden är mer än 25 timmar/vecka.

Avgift debiteras månadsvis från Kultur och Utbildning, Ystad kommun.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. På BUS
har vi uppfattningen att du som förälder är tryggheten och basen i ditt barns liv. Att vara förälder är det
största, roligaste, mest utmanande och spännande som finns. Men det kan också vara det svåraste som
finns! Det du bygger med dina barn blir en livslång relation.

Mat
Frukost serveras 07.00
Lunchen serveras 11.15
Mellanmål serveras 14.30

Samverkan
Det är viktigt med en öppen kontakt mellan vårdnadshavare och personal – vi har ju alla barnets bästa
för ögonen. Om du har funderingar, synpunkter eller om du vill prata om ditt barn så är du alltid
välkommen att kontakta oss. En gång om året erbjuds du individuellt samtal med ditt barn i fokus. Du

som vårdnadshavare är dessutom alltid välkomna att vara med oss på förskolan under en dag eller en
del av dagen.

På BUS har vi ett verksamhetsråd som består av vårdnadshavare från småbusarna och storbusarna
samt personal från förskolan. Verksamhetsrådet har som syfte att diskutera och framföra synpunkter
från er vårdnadshavare. Rådet träffas i regel en gång per termin.

Det arrangeras två frivilliga fixardagar varje år. De äger rum en gång på våren, en söndag i maj och en
gång på hösten, en söndag i september. Tillsammans förbättrar vi barnens vardagsmiljö och umgås
under trevliga former.

Varje termin bjuds det in till ett möte för vårdnadshavarna. Då ges det information om terminen och
det ges tillfälle till allmänna frågor.

Kösystem
BUS har egen kö. Du anmäler ditt barn till BUS genom att kontakta Li Rasmusson.
Ansökningsblanketten finns också på vår hemsida under fliken kontakt.

Övrigt
Månadsinfo på mejl skickas ut runt den 20:e varje månad. Det finns även fortlöpande info och
uppdateringar på hemsidan.
BUS har stängt 4 dagar per år för personalens utvecklings och utvärderingsdagar. Sista måndagen i
augusti och sista måndagen i januari samt en dag i slutet av varje termin, datum för dessa dagar
meddelas vid terminsstart.
Under sommaren och julen kan det bli sammanslagning med Möllan och Regnbågen. Aktuella veckor
meddelas när alla lämnat in sina ledigheter.
Barnen är försäkrade genom Ystads Kommun under sin vistelse på BUS samt under färd till och från
BUS.
Uppsägning av platsen sker via www.ystad.se/skola/förskola

Kontakt
BUS Förskola, Gamla Lundavägen 194, 271 91 Ystad
BUS telefonnummer är 0411-604 27. Där finns det också telefonsvarare där du kan lämna
meddelande.

Du kan också nå oss via mejl:
Rektor Marie Månsson busforskola@ystad.nu Personal busforskolapersonal@ystad.nu
Hemsida: www.busforskola.nu
Instagram: @busforskola
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