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Förskolan Solgläntan består av två avdelningar, Nyckelpigan och
Älgen.
Våra telefonnummer är
Älgen: 070-3336582
Nyckelpigan: 070-3336548
Förskolechef mail:
forskolechef@glantan.nu

Vårt arbetslag
Antonia Karlbom Förskollärare/Rektor
Anette Jonsson Barnskötare
Katrine Kriström Förskollärare
Lovisa Nilsson Förskollärare
Maria Hansson Barnskötare
Victoria Larsson Barnskötare

Förskolan Solgläntan Föräldrakooperativ
Barnets intelligenta och nyfikna förmågor vill vi synliggöra
med lusten, leken och lärandet i fokus. Vi ser förskolan
som en demokratisk mötesplats där delaktighet, glädje,
trygghet och allas lika värde är grundstenar.
Vår verksamhet styrs av Förskolans läroplan, Lpfö -18,
som starkt betonar att alla barn kan och vill och har en
längtan till att utforska sin omvärld för att förstå och skapa
mening i tillvaron. Det är viktigt att få känna glädje i
vardagen, i lek, i utmaningar, i upplevelser, i skapande och
i utforskande.
Det är här barn blir aktiva skapare av sin egen kunskap,
kultur och identitet tillsammans med andra.

Inskolning
Barnens inskolning pågår under olika lång tid beroende på
barnets behov, men vi brukar räkna med två veckor. Ni föräldrar
är med ert barn i verksamheten och får därmed själva en
inskolning i kooperativets verksamhet. Vi pedagoger är med och
lär känna barnet så att ni föräldrar allt eftersom kan finnas i
bakgrunden.
Efter att ert barn vistats en tid på förskolan erbjuder vi ett
inskolningssamtal. Därefter erbjuds ni utvecklingssamtal minst en
gång per läsår.
Mål i Läroplan för förskolan, Lpfö-18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:





sin identitet och känner trygghet i den
sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
Utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
samt att ta ansvar för gemensamma regler

Information
Vi använder TYRA-appen:
Tyras vision är att skapa en lättanvänd kommunikationskanal mellan förskola och hem.
Inga fler lappar i hallen eller missade mail! På så vis kan pedagogerna ägna mer tid åt
barnen - och du har all information samlad på ett ställe
- Händelser: Fungerar som en kalender. Du har full koll på vad som behöver packas
med till utflykten och behöver inte glömma bort tiden till föräldramötet igen.
- Blogg: Se roliga aktiviteter som skett under veckan
- Portfolio: Du ser den individuella dokumentationen för ditt barn med både text och
bild. Se även de läroplansmål som kopplats till aktiviteten och få bättre förståelse för
barnets utveckling. Endast du och pedagogerna har tillgång till just ditt barn.
- Lådan: Få en smidig överblick på om det saknas extra blöjor eller kläder.
- Personalen checkar in och ut barnen när du som VH lämnar och hämtar på
förskolan.
- Du som VH lägger in kontaktuppgifter, ev. allergier och schema för ditt/dina barn.
- Du som VH sjuk/frisk anmäler ditt/dina barn via appen.
- Du får push-notiser i telefonen när det kommer information från förskolan.
- Dokumentation kring ditt/dina barn sker i en allmän blogg och i ditt/dina barns
portfolio.
- Dokumentationen kopplas till Lpfö-98, på så sätt kan materialet t.ex. användas vid
utvecklingssamtal under året.
Det är endast du som har tillgång till ditt barns profil och dokumentation. TYRA-appen
har hög säkerhet och all data ägs av förskolan.

Närvaro/frånvaro och sjukdomar
Barnens vistelsetider fyller ni i minst fyra veckor åt gången på
TYRA-appen. Behöver ni ändra tider så pratar ni med
pedagogerna på ditt barns avdelning.
Om ert barn blir sjuk ringer ni och meddelar det till er avdelning
så fort som möjligt eller frånvaroanmäler i TYRA-appen.
När ert barn är friskt, meddela förskolan att barnet kommer dagen
innan.

Råd vid sjukdom
När ditt barn börjar i barnomsorg är det viktigt att komma ihåg att
förskolebarn ofta blir sjuka.
För att orka vistas en dag på förskolan och delta i aktiviteter
måste barnet vara frisk. Barnets allmäntillstånd får avgöra om det
ska stanna hemma och det behöver inte innebära att barnet
måste ha feber.







Det är helt normalt att barn i 1-4 års ålder blir infekterade
upp till 8-10ggr per år.
Det innebär att man som förälder måste vara förberedd på
att vara hemma med sitt barn flera ggr per termin för att
låta infektionen läka ut och för att barnet inte ska smitta
andra.
En feberfri dag hemma efter feber.
Vid maginfluensa ska barnet vara hemma minst 48
symptomfria timmar.
Vi följer BVC:s rekommendationer för förskolor.
Se bifogad information om rekommendationer pga
Corona

Kläder/Utrustning
På avdelningarna finns plats för barnens extrakläder.
Kontrollera att det finns t ombyten, extra vantar (både vanliga och
galon) och varma kläder beroende på årstid.
Barnen ska ha regnkläder och stövlar. På vintern behöver barnen
en lekhjälm med självutlösande (grönt) spänne.
Vi vill att ni märker barnens kläder, skor, nappar, gosedjur etc.
med namn, det underlättar vårt arbete.
Ni ansvarar för att blöjor finns. Märk paketen innan ni kommer hit
med dem. På förskolan vill vi ha vanliga blöjor, inte byxblöjor/”Up
& go”.
Titta i torkskåpen vid dagens slut, där hänger det som blivit blött
under dagen. De smutsiga kläderna kommer att ligga i en påse
på barnens hylla.
Tänk på att gå igenom kläderna någon gång då och då, speciellt
när ni tagit hem de smutsiga. Se till att barnen har rätt storlek på
kläder och skor.

Kläder för alla väder

Tips för friskare barn!












Var noga med
handhygien
Tvätta leksaker och
sängkläder om syskon är
sjuka
Låt barnen vara mycket utomhus
Låt barnen bli friska, stanna hemma fredag också
om barnet är sjukt på torsdag, då får de tre extra
dagar att återhämta sig.
Barnen kan få en mjukstart med en kortare dag.
Se till barnens allmäntillstånd – feber är inte alltid
det viktigaste tecknet på sjukdom. Att leka hemma
och på förskolan är inte samma sak.
Lita på personalens omdöme – vi ser ditt barn
varje dag.
Föräldrars närhet är allra bäst när man inte mår
riktigt bra!

