Förskolan Framtidens
kontaktuppgifter
Fria Förskolan Framtiden
Box 55
Hans Lidmans väg 4
828 21 Edsbyn
828 32 Edsbyn
Rektor

Erika Thalén
0271-224 00
kontakt@framtiden.be

Avdelningar
Sparvens Förskola
Södergatan 2
Salemkyrkan, Edsbyn

Christina E-Larsson
0271-224 93
sparven@framtiden.be

Notens Förskola
TRUMMAN
Långgatan 12
Pingstkyrkan, Edsbyn
FIOLEN
Hans Lidmans väg 4
Öjevillan, Edsbyn

Madeleine J Östling
0271-239 99
noten@framtiden.be

Sunnanängs Förskola
Ga Anneforsvägen 14
Fd Pingstkyrkan, Alfta

Sara Broberg
0271-551 77
sunnanang@framtiden.be

Välkommen till förskolan
Framtiden!

0271-224 10

Kontakta oss gärna med era frågor!
Planeringsdagar
Förskolan stängs 2-4 dagar per år för att vi ska kunna
planera verksamheten. Då bör föräldrarna ordna barnomsorgen på annat sätt, i undantagsfall kan tillsyn
erbjudas på annan förskola. Detta meddelas i god tid!

Försäkring
Alla barn inom omsorgen är olycksfalls försäkrade på
heltid genom kommunen. Mer info på ovanaker.se.

Ibland är det svårt…
Då och då uppstår det situationer där det känns
svårt att prata med personalen.
Personalen tycker också det kan vara svårt,
men det är bra att våga fråga då.
Det är inte alltid personalen är så säker som man tror
och de kan känna en osäkerhet inför dig som förälder.
Det här känner säkert de flesta förskoleföräldrar av
någon gång under förskoletiden.
Om det är något du tycker är konstigt eller felaktigt,
våga prata med oss om det!
Om du tycker något är bra är vi också glada att få
höra det.

Du har just fått veta att ditt barn fått en förskoleplats
hos oss, det kan väcka många känslor…
✓ Glädje
✓ Spänning
✓ Oro
Många av oss som arbetar inom Förskolan Framtiden
har också upplevt och känner igen dessa känslor,
därför vill vi berätta vad vi tycker är viktigt för barn och
föräldrar.

För barnen tycker vi det är viktigt:
✓ Att de blir trygga med personal och andra barn
✓ Att de gärna vill komma till förskolan
✓ Att de har roligt och att de trivs
✓ Att de får en positiv utveckling av att vara på
förskolan

Har barnen någon trygghetsleksak,
nalle, trasa eller dylikt
bör den få följa med till förskolan.

Senaste information kan du läsa på vår hemsida

framtiden.be
All personal som arbetar inom förskolan har
tystnadsplikt och även anmälningsplikt. Vi har ibland
praktikanter och vikarier även de har tystnadsplikt.
Vi hoppas att ni föräldrar har en moralisk tystnadsplikt
och inte pratar om andra barn.

För föräldrarna tycker vi det är viktigt:
✓ Att ni också trivs med oss
✓ Att ni vågar ha synpunkter på verksamheten
✓ Att ni tillsammans med personalen löser
ev bekymmer kring barnen

Varför inskolning?
Som förälder är man alltid angelägen om att ens
barn ska ha det så bra som möjligt.
För att barnet ska få en trygg och bra upplevelse på
förskolan är det viktigt att de får en inskolningstid
innan de börjar på allvar. Vi använder oss av den
traditionella inskolningen som omfattar ca 10 dagar
samt en nyare metod som kallas föräldraaktiv
inskolning som oftast pågår en kortare tid men är mer
intensiv. Fråga oss gärna om mer information!
Form av inskolning anpassas efter verksamhet och
barn.
Ibland kanske man som förälder tycker att barnet
klarar sig utan inskolning, t ex om barnet gått på
förskola tidigare eller att man som förälder har svårt
att ta ledigt från arbetet. Men sett på längre sikt så
är ditt fortsatta liv på arbetet och hemma beroende
av att det fungerar bra på förskolan, så det är värt
att satsa lite extra tid i början.

Vad händer under inskolningen?
Under inskolningen introduceras barnet successivt i
förskolans rutiner, med personalen och de andra
barnen i gruppen.
Om traditionell inskolning:
Dag 1
Barnet och förälder/föräldrar hälsar på
och vi gör ett inskolningsschema
tillsammans. Besöket varar ca 1
timme.
Dag 2-10 Tiden utökas för varje dag, föräldern
lämnar barnet en kort stund till att
börja med senare utökas tiden och i
slutet av perioden lämnas barnet med
personalen hela dagen, som en ”vanlig” dag.
Om föräldraaktiv inskolning:
Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern eller
annan närstående är med sitt barn på förskolan på
heltid i minst tre dagar. Under den tiden finns ni med
ert barn i alla situationer som uppstår.
När barnet är moget lämnas han/hon hos personalen
på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked
mellan förälder och barn.
Metoden innebär att barnet under den korta
inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat
och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans
rutiner och miljö. Samt att föräldrar får en god
inblick i verksamheten.
Under
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

inskolningen pratar vi om:
Rutiner på förskolan
Barnets vanor, mat, sömn, napp, trasa mm
Blöjor, kläder, ombyten, märkning av kläder
Barnets schema
Hälsodeklaration, ev allergier
Tystnadsplikt/Anmälningsplikt
Vem som ansvarar vid hämtning/lämning

Föräldrakontakt
Vi ger er information:
✓ Genom föräldrasamtal en gång per termin
✓ Föräldramöten en gång per år
✓ Samtal/möten efter behov
✓ Brev om vad som händer på förskolan någon
gång per termin
✓ Veckoplanering i tamburen

Vi vill att ni som föräldrar:
✓ Har kontakt med personalen när ni
lämnar/hämtar barnet
✓ Meddelar om du blir försenad
✓ Meddelar ändrade tider i god tid
✓ Talar om vem som hämtar barnet om det inte
blir någon av er, personalen får inte lämna ut
ett barn till någon annan om ni inte meddelat
oss i förväg
✓ Om barnet är sjuk eller av annan anledning
blir hemma så kontakta oss oss på morgonen.
Meddela även när barnet kommer tillbaka
✓ Uppsägning av plats ska ske 1 månad i förväg,
blankett finns på förskolan

Målsättning
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik!
Vårt mål är:
✓ Att alla barn ska få känna trygghet, tillit,
respekt och få positiva utmaningar för då ökar
förmågan till inlärning och utveckling.
✓ Att arbeta utifrån en kristen värdegrund och
etik, där varje människas lika värde framgår
och varje barn får ett självförtroende som
bottnar i "jag duger, jag vill och kan".
✓ Att alla ska få känna delaktighet, eftersom en
bra social miljö är grundläggande för all
utveckling.
✓ Att barnen ska få ett miljöansvar där de förstår
att jorden vi trampar på är ett lån vi måste
vara rädda om.
Genom vårt arbetssätt ges våra barn stor möjlighet att
utvecklas i bl a:
✓ Sitt sociala samspel, genom att arbeta i grupp
✓ Förstärkt självkänsla och jaguppfattning
✓ Sång, språk och rytmik
✓ Kommunikation
✓ Kreativa uttryckssätt
✓ En positiv kroppsuppfattning
✓ Motorik och rörelseglädje
Våra avdelningar arbetar speciellt med sina profiler:
✓ Rörelse på Sparven
✓ Musik på Noten
✓ Sång/Drama på Sunnanäng

Dagsrutiner på förskolan
6.00-6.30
8.00-8.30
9.30-9.45
10.00-11.30
11.30-12.15
12.15-12.45
12.45-14.30
14.30-15.00
17.00-18.00

Förskolan öppnar
Frukost
Fruktstund
Aktiviteter inne eller ute
Lunch
Sagostund/vila
Aktiviteter inne eller ute
Mellanmål
Förskolan stänger

Varje dag består av fri lek, utelek samt någon planerad
aktivitet.
En bra grundregel vid sjukdom är:
För att vistas på förskolan skall barnet
orka med alla aktiviteter,
såväl inom- som utomhus

