Välkomna till Måsen

Uppslag 1

Varmt välkomna till oss på Måsen. Här kan ni läsa om det som behövs för att komma
igång som medlem i Måsens verksamhet. I Måsens Vingar, som ni hittar på vår
hemsida, www.fkmasen.se, finns detaljer om hur föreningen drivs och vad som
förväntas av oss som är medlemmar. Om det är något ni undrar över så ställer alla upp
och hjälper er att svara på ev. frågor. Som extra stöd blir ni även tilldelade en
fadderfamilj.
Er fadderfamilj är: ____________________________________________

PERSONAL
På Måsen arbetar Camilla som är förskolechef, Ulrika och Louise som är förskollärare
samt barnskötarna Joakim och Linda med visst köksansvar. Då behov finns tar vi in
vikarier. All personal som arbetar här har tystnadsplikt. Vi har anmälningsplikt, vilket
innebär att både personal och föräldrar är skyldiga att anmäla om vi misstänker att ett
barn far illa.
INSKOLNING
För att tiden på Måsen fortsättningsvis skall bli så positiv och bra som möjligt tillämpar
vi individanpassad inskolning. Inskolningstiden är kostnadsfri.

___________________ kommer att svara för inskolningen av __________________
Ni är hjärtligt välkomna att hälsa på oss på Måsen innan inskolningstiden
börjar!
SCHEMA
Måsen har öppet mellan 6.30 - 18.30 alla vardagar. Hur ni vill ha er barnomsorg
fördelad gör ni upp med personalen så att ett schema kan tas fram. Det är viktigt att ni
är ute i god tid så att personalen får goda möjligheter att planera Måsens verksamhet.
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OMSORGSTID
Förskoleverksamhet skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier samt den tid det tar för förälder att ta sig till
och från arbetsplatsen/studieenheten.
Barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, skall erbjudas förskoleverksamhet
om minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan, totalt 525 timmar per år.
Timmarna anpassas efter verksamheten.
Kom ihåg att det alltid finns möjlighet att diskutera särskilda behov med personalen!

KLÄDER MM
Oömma kläder, regnkläder och stövlar är ett måste! Alla barn tilldelas särskild plats för
ytterkläder samt en låda vid sitt fack för extra kläder. Det är viktigt med extra kläder om
en olycka är framme! Märkta kläder underlättar inte bara för personalen utan är också
ett bra sätt för att få tillbaka kläder, som kanske kommit bort. Man tar själv med sig
blöjor till sitt/sina barn. Nappar, snuttefiltar och gosedjur tar man också med sig, dock
är det inte tillåtet att ta med sig privata leksaker, då det av erfarenhet skapar mer osämja
än trivsel.
SJUKDOM
Om barnet är sjukt, har feber eller dylikt skall barnet vara hemma tills det orkar delta i
såväl ute- som inneaktiviteter. Om barnet blir sjukt under dagen på Måsen ringer vi er
på jobbet. Mer om sjukdom kan läsas under uppslag 17, ”Säkerhet”.

MÅLTIDER
Frukost äter vi kl. 8.00, middag kl. 12.00 och mellanmål kl.15.00. För att måltiderna ska
bli lugna och mysiga äter personalen alltid tillsammans med barnen.
VERKSAMHET
Vi har mycket skapande verksamhet och då använder vi oss bland annat av
naturmaterial som vi skaffar i skogen och vid havet. Böcker lånar vi i Bokbussen.
Vi arbetar utifrån gällande läroplan och skollag.
NIVÅER/TAXA
Vi beräknar våra avgifter utifrån kommunens riktlinjer. Se uppslag 14
”Ekonomihantering” för mer information.
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STYRELSEN
Föräldrakooperativet leds av en styrelse bestående av förskolechefen på Måsen samt
sex föräldrar. Styrelsen sköter uppgifterna som arbetsgivare och är aktiva vad gäller
beslut om olika aktiviteter på Måsen. Som medlem deltar man på föreningens
medlems- och årsmöte. Vid något tillfälle under medlemskapet ska man vid förfrågan
kunna ta en av posterna i föreningens styrelse, vilka löper på ett eller två år. Detta är ett
ansvarsfullt jobb samtidigt som det är såväl stimulerande som lärorikt. Se uppslag 7 i
Måsens Vingar, ”Organisation”.
FÖRÄLDRAMEDVERKAN
På Måsen ansvarar föräldrar för städning och underhåll enligt rutiner som finns i pärm
märkt ”Städ- och underhållspärm”. Vi är mellan 10 - 20 familjer. Detta innebär att vi
har städ och underhållsvecka ca en gång per kvartal.
Denna vecka består av helgstädning (ca 4 timmar) samt veckostädning tisdagar och
torsdagar (kvällstid ca 1½ timme/gång). Helgstädningen infaller helgen före angiven
vecka. Det finns möjlighet att använda sig av tjänsten ”Organiserad städning”, då
inomhusstädning utförs av ett städbolag. Mer information om detta finns i städ- och
underhållspärmen. Vid behov har vi arbetsdagar, då vi sköter om hus och trädgård.
Dessa infaller vanligtvis två gånger per år. För mer information se uppslag 8 i Måsens
Vingar, ”Föräldramedverkan”.

Förutom styrelseuppdrag utses någon förälder/familj till verksamhetens IT-ansvarige.
ÖVRIGT
Tveka aldrig att fråga oss om ni undrar något! Det är inte säkert att allt framgår i
Måsens Vingar.
Än en gång, välkomna till Måsen! Vi ser fram emot en fin tid tillsammans.
Hälsningar
Måsarna
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