Uppslag 13

Barnverksamheten

PERSONALENS ANSVARSOMRÅDEN
Förskolechef
Har det pedagogiska huvudansvaret, se Lpfö 98; förskolechefens
ansvar. Medverkar vid styrelse- och nätverksträffar.
Förskollärare
Barnskötare

Medverkar i den pedagogiska verksamheten, håller sig väl informerad om
utvecklingen inom verksamhetsområdet. Se Lpfö 98; förskollärarens ansvar mål
och riktlinjer.

Medverkar i den pedagogiska verksamheten, håller sig väl informerad om
utvecklingen inom verksamhetsområdet. Se Lpfö 98 Arbetslagets ansvar mål och
riktlinjer.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans
läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs.
Detaljerade befattningsbeskrivningar finns under uppslag 17 ”Organisation”.

PLANERINGSARBETET
Personalen har personalmöte 1 gång i månaden, då vi samtalar och reflekterar kring
verksamheten, kopplat till förskolans läroplan, vad som skall tas upp på månadens
styrelsemöte samt planerar vårt arbete.
Personalen har gemensam och enskild planering/reflektion en gång/vecka.
Alla kan följa verksamheten på Måsens dokumentationsverktyg.
GENOMFÖRANDE

Årliga aktiviteter
På Måsen har vi en del traditioner som återkommer varje år. Se uppslag 10
”Traditioner”.

Veckovisa aktiviteter
Varje vecka har vi aktiviteter på Måsen så att barnen får en givande tid här.
Aktiviteterna kan komma att anpassas efter barngruppens sammansättning.
 Temaarbete

 Sångstunder

 Lek inne och ute
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 Pedagogiska måltider
 Fysisk aktivitet.

 Skapande verksamhet
Dagliga aktiviteter

 Måltider
 Samling

 Lek inne och ute

 Delaktighet och ansvar för Måsen.
RUTINER FÖR UPPFÖLJNING AV BARNEN
Personalmöten – reflektion och samtal.

RUTINER FÖR FÖRÄLDRASAMTAL
Föräldrasamtal ska hållas minst en gång om året, men vid behov så planerar vi givetvis
in extra samtal. Personalen meddelar när det är dags för samtal.
RUTINER FÖR UTVÄRDERING
Efter att arbetslaget har avslutat en aktivitet utvärderas hur det har gått.

INSKOLNING
För att förskoletiden ska bli så positiv som möjlig tillämpar vi individ anpassad
inskolning. I samband med inskolning har man ett inskolningssamtal tillsammans med
Förskolechef och Sekreterare.
Inskolningen är kostnadsfri.

Ni är också hjärtligt välkomna att hälsa på oss på Måsen innan inskolningen börjar.
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