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Välkomna till oss

Måltider

Vad roligt att ert barn ska börja i vår förskola! Vi
tror att vi har något unikt att erbjuda genom att vi
endast har en barngrupp vilket skapar en
kontinuitet och goda förutsättningar att bygga
långvariga och goda relationer. Att vistas mycket
utomhus minskar spridning av virus och ger
barnen chans till att röra sig vilket är gynnsamt för
barnens utveckling, lärande och koncentrationsförmåga. I vår förskola finns det tre nyckelord
som är extra viktiga för oss: natur, miljö och
värdegrund.

Måltiderna har en tydlig koppling till den
upplevelsebaserade pedagogik som vi bedriver.
Att få träna sig att äta själv, att dela maten,
upplevelsen att äta ute och att samtala om vad vi
äter och vad maten kommer ifrån är viktiga inslag
i vår förskola. Måltiderna serveras huvudsakligen
i vårt vindskydd eller ute i naturen, maten är till
stor del vegetarisk och tillagas av vår egen kock
av närproducerade och ekologiska råvaror i så stor
utsträckning som möjligt.

Vi har en I Ur och Skur profil vilket kortfattat
innebär att vi bedriver en upplevelsebaserad
pedagogik utomhus där barnen tillsammans med
pedagogerna upptäcker och utforskar naturen. Vi
vill att ni och era barn ska känna er välkomna och
sedda hos oss, vi vill förmedla en känsla av att
barnen är värdefulla och respekterade för dem de
är.
Vår förskola ägs av Viby församling som har
erhållit ett miljödiplom för sitt arbete med hållbar
utveckling, det här är något som förskolan också
kommer att arbeta med. Här nedan ser ni de mål
som församlingen arbetar mot:






Frukost serveras inomhus från klockan
07:00



Det bjuds på förmiddags mellanmål
klockan 9:00 i regel utomhus.



Lunch serveras 11:30 vi äter i vårt uterum
eller där vi är på utflykt.



Mellanmål
utomhus.

serveras

14:00,

oftast

Vad är I Ur och Skur?
Det är ett koncept för utomhuspedagogik som
man kan ansluta sin förskoleverksamhet till och
det är en del av Friluftsfrämjandet. Naturen är en
tacksam lärmiljö för både barn och pedagoger
eftersom den är föränderlig, könsneutral och den
stimulerar till nyfikenhet och utforskande. I Ur
och Skur pedagogiken har sin grund i ett
upplevelsebaserat lärande där barnen ges tid att
upptäcka. Pedagogerna är medforskande och
medagerande i barnens upptäckande genom att
finnas nära barnen, ställa frågor, diskutera och ta
reda på mer tillsammans med barnen.

Hållbar energi för alla
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald.

De här målen kommer att genomsyras i vår
förskoleverksamhet men på en nivå som passar
barn. Arbetet mot biologisk mångfald kanske
resulterar i insektshotell, hållbar energi i något
spännande tema om solen och hållbar konsumtion
i en Ta och Ge hylla för att ge några exempel. Att
arbeta med hållbar utveckling kräver även att vi är
med och bidrar till barnens livslånga lärande, att
vi hjälper barnen att utvecklas till kritiskt
granskande och problemlösande individer.

Kommer barnen alltid att vara ute?
Vi kommer mestadels att vara utomhus men vi
anpassar oss efter barnens behov. Förskolans
främsta lek- och lärandemiljö är naturen och vi
vistas i regel utomhus under flera delar av dagen
men vi har också möjlighet att vara inomhus i våra
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anpassade lokaler i församlingshemmet. Ett par
gånger i veckan gör vi planerade dagsutflykter
utanför gården.

Tillämpar ni något kösystem?
Ja det gör vi. Vi tillämpar i följande ordning
syskonförtur följt av plats i förskolans kö.

Rutiner för vila och återhämtning
Barnen kommer att sova utomhus men för att
skydda mot vind och nederbörd kommer de att
sova under tak. Då vi är på utflykt erbjuds barnen
att vila i lä under ett enkelt skärmtak. Eftersom
vila och återhämtning är viktigt för alla barn
kommer de barn som inte längre sover under
dagarna att erbjudas lugnare aktiviteter under
delar av dagen och vid behov.
Toalettbesök och blöjbyte
Om vi är på gården kommer vi att i första hand att
använda toalett och skötbord inomhus. När vi är
på utflykt kan ”toalettbesök” komma att ske ute i
naturen. Alla moment kring blöjbyte och
toalettbesök sker med hänsyn till barnens
kroppsliga integritet.

Hur fungerar det med tystnadsplikt, anmälningsplikt och registerutdrag
Vi som arbetar i förskolan har tystnadsplikt, det
betyder att vi inte får sprida känslig information
om ert barn och er familj. Vi som arbetar i
förskolan har också anmälningsplikt, det innebär
att vi vid misstanke eller vid kännedom om att ett
barn far illa måste anmäla det till socialtjänsten.
All personal i vår förskola måste visa upp
registerutdrag från Polisen innan de anställs.
Är barnen försäkrade när de är på förskolan?
Ja, alla barn i vår förskoleverksamhet är
försäkrade via Länsförsäkringar.
Vad har förskolan för öppettider?

Att vara torr och varm är grundförutsättningen för
att kunna leka och lära i alla väder. Ni kommer att
få en checklista över kläder som behövs till ert
barn.

Vår förskola erbjuder placeringstid varje vardag
mellan klockan 06.00 och 18.00. Ni fyller i ert
barns schema på en schemablankett, tiden ni fyller
i är med beräknad restid till och från ert arbete.
Fråga oss gärna så hjälper vi er. Meddela
eventuell schemaändring två veckor i förväg.

Vad är undervisning i förskolan?

Hur tänker ni kring samarbete med hemmen?

Förskolan är en egen skolform och ska därmed
bedriva undervisning, vi tänker att det ska ske på
ett lekfullt sätt kopplat till läroplanens mål och
utifrån det barnen visar nyfikenhet och intresse
inför.

Att som vårdnadshavare känna delaktighet i
verksamheten och sitt barns vistelse är viktigt och
sker genom insyn. Att ha förståelse för vad vi
arbetar med, hur ert barn mår och har det, var
barnet befinner sig i sitt lärande och vad som
händer i barngruppen ger då också chans för er att
kunna ha inflytande över sitt barns utbildning.

Hur tänker ni om kläder?

Hur anmäler jag mitt barn till Viby I Ur och Skur?
Anmäl via vår hemsida, www.vibyforsamling.se
eller via länk på Hallsbergs kommuns hemsida.
När vi fått in er anmälan får ni en bekräftelse, om
ert barn får plats hos oss skickas ett erbjudande
om plats som ni får besvara. Sedan tar vi kontakt
cirka en månad före önskat placeringsdatum med
ett välkomstbrev och information om
introduktion.

Ert inflytande och er delaktighet i verksamheten
är viktig, som ett led i det systematiska
kvalitetsarbetet kommer ni att tillfrågas om hur ni
upplever vår förskola. Vi har även rutiner för
klagomål,
se
blankett
på
hemsidan
www.vibyforsamling.se. Vi önskar att ni i första
hand pratar med oss om ni har synpunkter men ni
har rätt att skriftligt lämna in klagomål eller
synpunkter.
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Vi kommer att erbjuda utvecklingssamtal en gång
per läsår vilket också är en form av systematik för
att följa upp ert barns lärande och utveckling.
Exempel på forum för föräldrasamarbete är
introduktionsperioden, föräldraråd, utvecklingssamtal, den dagliga kontakten, föräldramöten,
intervju eller enkät, månadsbrev, samkväm,
genom sociala medier och via dokumentation.
Hur ser era placeringsrutiner ut?
Barn från ett år upp till skolstart kan få plats i vår
förskoleverksamhet om du som vårdnadshavare
arbetar eller studerar. Är du arbetssökande eller
föräldraledig har barnet rätt till placering 15 h i
veckan. Från och med höstterminen det året
barnet fyller tre år är 15-h placeringen kostnadsfri
och ni betalar bara för tiden utöver detta. När ert
barn börjar hos oss får ni fylla i en inkomstblankett och debiteras sedan månadsvis, avgiften
är den aktuella maxtaxan som fastställs nationellt.
Vi har plats för 17 barn och erbjuder plats i mån
av tillgång och tillämpar kösystem. Vi har en
integrerad barngrupp, vilket innebär att barnen är
i blandad ålder.
Alla barns lika rättigheter
Vi har en plan för hur vårt förebyggande och
motverkande arbete mot diskriminering och
kränkande behandling bedrivs och det arbetet
utvärderas och revideras löpande under läsåret.
Resultat och åtgärder redovisas i vår
kvalitetsredovisning.
Om barnet är sjukt

övrigt utgår vår bedömning hur vida barnet får
delta i verksamheten vid olika symtom genom
råden på Sjukvårdsupplysningen 1177. Som regel
kan du som vårdnadshavare göra din bedömning
själv genom att fundera över om du tror att ditt
barn orkar med en dag på förskolan, tänk på att
tempot här är högre än hemma.
Tänk på att sjukanmäla ditt barn, det gör du
genom att ringa eller skicka sms. Frisk-anmäl
även ditt barn dagen innan ni är tillbaka på
förskolan.
Introduktion
När förskolans läroplan reviderades så byttes
ordet inskolning ut mot begreppet introduktion.
Vi tillämpar en individ-anpassad introduktion.
Det innebär en lyhördhet till barnets och era
behov för att känna trygghet med förskolan och
pedagogerna. Vidare kommer introduktionen att
vara föräldraaktiv, det innebär att barn och
vårdnadshavare är med i verksamheten och deltar
i förskolans alla moment under cirka tre dagar för
att ni sedan börja att lämna sitt barn under kortare
stunder dagarna därpå. Att ni är med ert barn
under alla moment så som lek, vila, mat gör att ni
upplever och upptäcker förskolans verksamhet
tillsammans. Det tror vi ger en trygg start för
barnen.
Vad innebär det att Viby församling driver
förskolan?
Vår förskola har ingen kyrklig profil, däremot
drivs och ägs den av Viby församling som är en
del av Svenska kyrkan.

Med hänsyn till den rådande pandemin följer vi
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I
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I Ur och Skurs mål
Vi arbetar för att barnen:



Utvecklar intresse för och kunskaper om
naturen samt utvecklar en naturkänsla

Får stöd och stimulans i hela sin
utveckling genom vistelse i naturen



Får möjlighet till rörelse och gemenskap
på ett lustfyllt sätt i naturen



Får utveckla grunden till ett livslångt
intresse för friluftsliv

Utvecklar kunskap om hållbar livsstil






Utvecklar kunskap om och praktiskt
handlande efter allemansrätten
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