Välkomna till

Förskolan Gula Huset
Tvärålund

Förskolan Gula huset ligger mitt i den idylliska byn Tvärålund.
Vår förskola, med förhållandevis små barngrupper ligger med
närhet till skola, skogen och den fina dammen, där man på
sommaren kan bada och fika. Vi brukar även leka i
klätterställningen och laga mat på grillen som finns där.
I nuläget består Förskolan Gula huset av två avdelningar. På nedre
plan finns Humlan med de lite yngre barnen (ett- två- och
treåringar). På övre plan finns avd. Svalan och där finns våra
fyraåringar.
Vår målsättning är att vara ute så mycket som möjligt och
använda oss av vår närhet till naturen. Vi har en nyinköpt grillplats
på gården där vi planerar att laga både lunch och mellanmål så
ofta vi kan.
Utemiljön på gården är under utveckling och förändring. Vi är i full
gång med att tillsammans med barnen skapa en sinnesträdgård
där vi kommer plantera olika blommor, bär och frukter. Tanken är
att, som namnet avslöjar, skapa en plats som tilltalar barnens alla
sinnen såsom lukt, känsel, syn, smak och hörsel.

Våra avdelningar heter Svalan och Humlan.
På avd. Svalan arbetar Petra Vahlberg och Frida Lundgren.
På avd. Humlan arbetar Ulla Lundström, Viktoria Wedin och
Majbritt Jonsson.
Förskolechefen heter Ann-Katrin Brändström
Telefonnummer
Svalan: 0933-50204
Humlan: 0933-50234
Ann-Katrin Brändström: 070-3278013
Vår adress är: Idrottsvägen 2, 92294 Tvärålund
Vi vill gärna höra dina åsikter och synpunkter. Det hjälper oss att göra vår
förskola bättre.
Information från oss
Vi skickar via mail ut veckobrev där vi berättar om veckan som
gått samt informerar om kommande veckor. Bilder från
verksamheten bifogas där du som förälder under inskolningen får
ta ställning till om ditt barns foto får förekomma eller inte. Bilderna
är lågupplösta i veckobreven och läggs inte ut på nätet.
Tystnadsplikt
All personal, även eventuella elever och vikarier har tystnadsplikt
enligt § 64 i socialtjänstlagen.
Inskolning
Inskolning sker i samrådan med föräldrarna. Första dagen bjuds
barnet in tillsammans med sina föräldrar för ett kortare besök på
förskolan. Inskolning fortgår sedan under en vecka där ansvarig
inskolningspersonal kommer med ett förslag på inskolningsschema.
Vi följer upp alla inskolningar med ett inskolningssamtal inom en
månad efter inskolningen.
Utvecklingssamtal sker under vårterminen
(fler kan bokas om personalen eller
föräldrarna önskar). Föräldramöten
bjuds in till under höstterminen.

Kläder
Under dagen behöver ditt barn
 oömma kläder
 regnkläder
 gummistövlar
 vantar
Det är också viktigt att ni tar med extra kläder till förskolan,
exempelvis:
 underkläder
 långbyxor
 strumpor
 tröjor
Alla barn har varsin hylla i hallarna där ni som föräldrar ansvarar för
att extra kläder finns att tillgå. Där ska även finnas blöjor för de
barn som behöver det.
Var noga med att märka ditt barns kläder med namn, så vi vet
vem de tillhör. Vi ser även gärna att ni märker barnens nappar och
blöjpaket så vi slipper förväxlingar!
På vår förskola sover barnen utomhus på vår altan. Barnen
behöver därför vagn, täcke, sovsäck samt lämpliga kläder att
sova i.
Bra att veta
Tempus
Förskolan Gula Huset tillämpar Tempus vilket är en typ av
stämpelklocka för barnens vistelsetider. Vid inskolningen får man
en användare och kan sedan via nätet lägga in barnens
vistelsetider samt att man vid lämning och hämtning stämplar ut
barnen på den uppsatta skärmen i hallen.

Vistelsetid
Barnets vistelsetid är din arbetstid samt restiden till och från
arbetet. Om dina anställningsvillkor ändras ska du lämna ett nytt
schema och ny inkomstuppgift.
OBS! tala om för personalen när någon annan än du själv hämtar
ditt barn!
Kompetensutvecklingsdagar
För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal
inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och
utvärdering. Dessa dagar (ca tre st/år) har vår förskola ingen
verksamhet. Datum för stängdagar meddelas i god tid!
Sjukdom
Kontakta oss om ditt barn blir sjukt. Vi vill också veta när barnet
kommer tillbaka. Barnet ska ha varit feberfritt en dag innan det
kommer till förskolan, vid magsjuka gäller 48 timmar efter sista
sjukdomstecknen (Socialstyrelsens rekommendationer).
En vanlig dag på förskolan Gula Huset kan se ut så här:
6.00 Vi öppnar förskolan. Öppningsavdelning är avd. Humlan
7.00 Gemensam frukost. Vi ser gärna att de barn som skall äta
frukost är på plats kl. 7.00 så måltiden kan ske i lugn och ro utan
störningar.
8.00 Delar vi på oss och Svalans barn med personal går upp till sin
avdelning.
9.00 Samling.
9.30 Utevistelse.
11.00 Lunch. Maten hämtar vi från skolans kök som kokerska lagar
på plats. Efter lunchen sover de yngre barnen medan övriga har
”lugna stunden” då vi ritar, lägger pussel och ägnar oss och olika
typer av innelek.
14.00 Mellanmål.
14.30 Vår målsättning är att erbjuda barnen så mycket utevistelse
som möjligt. Vi går alltid ut på eftermiddagen men väder och vind
påverkar såklart hur tidigt vi kan gå ut.
17.30 Förskolan stänger för dagen.

