SÅ ÄR DET DAGS!
Ditt / dina barn ska börja förskolan! En milstolpe i livet och en
spännande tid, både för dig och ditt / dina barn.
Du har säkert många frågor. Tveka inte att prata med oss som
arbetar i förskolan om du har några funderingar.
Vi finns här för att göra din förskoletid så trygg, lärorik och rolig
som möjligt!
Vi hoppas att du och ditt / dina barn ska trivas hos oss Välkommen till Skogsgrinden!
INSKOLNING
Inskolningen sker i samråd med dig som vårdnadshavare och
anpassa efter ditt / dina barns behov. Inskolningstiden kan variera
från en vecka till två veckor.
FÖRSKOLANS UPPDRAG
Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen för förskolan.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och
undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk undervisning där
omsorg, fostran och undervisning bildar en helhet. Förskolans
uppgift innebär att i samarbete med er vårdnadshavare, verka för
att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
ÖPPETTIDER OCH SCHEMA
Förskolan har öppet vardagar, 6.30 - 17.30. Undervisningen och
personalens arbetstider planeras efter barnens scheman. Det är
viktigt att Skogsgrinden har barnets / barnens aktuella tider på
förskolan, behöver du ändra tider är det viktigt att göra det minst
två veckor innan det ska börja att gälla.

Vistelsetiden utgår från vårdnadshavarnas arbets- eller studietider.
Är du arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskola
15 timmar per vecka.
Skogsgrinden erbjuder 15-timmars omsorg och allmän förskola tre
dagar i veckan, mellan 9.00 – 14.00, där lunch ingår.
FOTOGRAFERING
Det är endast personal som tillåts att fotografera / filma den
dagliga undervisningen inom förskolan, i syfte att dokumentera
lärande och utveckling i Unikum.
Förskolan erbjuder extern fotograf som tar gruppfoton och
individuella foton på ditt / dina barn vid ett tillfälle under hösten.
Vårdnadshavare behöver ge samtycke till detta.
TYSTNADSPLIKT
All personal som arbetar på Skogsgrinden har tystnadsplikt. Alla
skriver under en försäkran om sekretess vid anställning på
Skogsgrinden. Detta gäller även vikarier och elever, under deras
praktik.
UTDRAG UR POLISREGISTRET
All personal som arbetar på Skogsgrinden har lämnat utdrag ur
polisregistret innan anställningen.Detta gäller även vikarier och
elever, under deras praktik.
FÖRSÄKRING
Barnen är olycksfallsförsäkrade genom försäkring som Marks
kommun har tecknat, vilken gäller även på fritiden. Om olyckan är
framme är det vårdnadshavares ansvar att anmäla skadan till
försäkringsbolaget, via kommunens hemsida,
https://www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/forsakring2/

I Friluftsfrämjandets medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring.
Kontakta rektor för hjälp med anmälan till aktuellt
försäkringsbolag.
KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅRDNADSHAVARE
Det är viktigt att Skogsgrinden alltid har aktuella kontaktuppgifter
till dig som vårdnadshavare, för att kunna nå dig / er vid en
eventuell akut händelse. Kontakta rektor vid ändrade
kontaktuppgifter.
UPPSÄGNING AV PLATS
Ska barnet / barnen sluta på förskolan, är uppsägningstiden 60
dagar. Kontakta rektor för att få aktuell blankett för uppsägning.
Läs mer i blanketten för debitering.
UNIKUM
På lärplattformen Unikum kan du följa ditt barns utveckling och
lärande. Här kan du även se meddelanden till dig som
vårdnadshavare samt aktuella datum på förskolan.
Du som vårdnadshavare lämnar samtycke till att ditt / dina barn är
med på bilder och filmer i Unikum.
SAMVERKAN MED ER VÅRDNADSHAVARE
Vi vill verka för en nära samverkan och gott samarbete, mellan er
vårdnadshavare och förskolan, vilket kan ske i olika former och
syftar till att öka er vårdnadshavares inflytande och delaktighet i
undervisningen.
Du / Ni erbjuds att delta i förskolans fixardagar, en varje termin,
där barn, vårdnadshavare och personal tillsammans gör det
trevligare på förskolan.
Under våren erbjuds du / ni utvecklingssamtal om ert / era barns
utveckling och lärande.

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är ett bra tillfälle
att stämma av hur barnet / barnen mår och hur dagen har varit och
Du / ni är alltid välkomna att be om extra samtal när / om ni
upplever att behov finns.
Har du synpunkter på förskolans undervisning kan du i första hand
prata med er kontaktpedagog på förskolan. Du kan också vända
dig till rektor eller kontakta barn- och utbildningsförvaltningen,
Marks kommun.
Varje vår ombeds alla vårdnadshavare att svara på förskolans
kvalitetsenkät, för att pedagogerna på förskolan ska få en
uppfattning hur ni vårdnadshavare upplever och har upplevt ert /
era barns förskoletid.
BARNHÄLSA
Förskolebarn är knutna till BVC vid behov av stöd, ex. av psykolog.
Skogsgrinden arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande,
för såväl enskilda barn som hela barngruppen och har vid behov
tillgång till kommunens specialpedagog.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Personal i förskolan är enligt lag skyldiga att anmäla misstanke
kring att barn riskerar att fara illa, ex. kring övergrepp eller
vanvård.
Personal i förskolan är också skyldiga att lämna uppgifter som kan
ha betydelse för socialtjänstens utredning.
VID SJUKDOM
Vi har ständigt många olika virus och bakterier runt omkring oss.
Små barn är särskilt utsatta, eftersom deras immunförsvar inte är
fullt utvecklat.

Förskolan utgår från rekommendationer från HYFS,
hygiensjuksköterska i förskolan, när det gäller råd och hygien kring
sjukdomar.
När du är hemma och vårdar ett sjukt barn kan du lämna ett friskt
syskon. Är du själv sjuk kan du lämna barnen på förskolan. Då
rekommenderar vi den pedagogiska tiden på dagen, 9.15 - 15.30.
Vid utbrott av magsjuka begränsas smittspridningen på förskolan
genom att syskon till sjuka barn också stannar hemma.
Läs mer i Skogsgrindens broschyr om sjukdomar.
BLÖJOR OCH TRYGGHETSSAKER
Vårdnadshavare tar med blöjor som barnet behöver under
vistelsen, samt gosedjur, filt, napp och liknande.
Lägg in en namnad påse med blöjor i barnets skåp/hylla. Det
behöver också finnas två blöjor i barnets ryggsäck varje dag.
HÄMTA OCH LÄMNA
● Lämna och hämta på avtalad schematid. Vi ser
föräldrakontakten som viktig, så uppsök personal vid all
överlämning.
● Vid hämtning övergår ansvaret till dig som vårdnadshavare
när du har kommit.
● Meddela alltid förskolan om någon annan ska hämta ditt
barn.
● Meddela alltid tillfälliga schemaförändringar till förskolan.
● Meddela alltid ditt/dina barns frånvaro till förskolan, samt när
barnet återkommer till förskolan.
Skogsgrinden Skene franvaroskene@skogsgrinden.se
Skogsgrinden Hajom franvarohajom@skogsgrinden.se
● Vid frukost, lunch och mellanmål är det lugnast för barnen att
slippa lämning och hämtning. Vi har därför ingen lämning och
hämtning under frukosten.
Är ni sena till frukost, ät hemma i lugn och ro och kom efter
frukost.

● Vi har heller ingen lämning och hämtning vid lunch och vid
mellanmålet. Kom gärna före eller efter.
● Vi är en rökfri förskola och vi ber alla att respektera vår
önskan att undvika rökning och snusning vid lämning och
hämtning av ert/era barn.
● Sker lämning och hämtning på tider då vi är i skogen, sker
lämning och hämtning där.
TÄNK PÅ
● Lämna alltid besked om var och hur vi kan nå dig, då ditt barn
vistas på förskolan.
● Vi är ute i alla väder. Barnen behöver kläder till ombyten samt
stövlar och regnkläder. Läs mer i Skogsgrindens broschyr om
KLÄDER.
● Det är viktigt att ditt / dina barns kläder är märkta med namn.
● Undvik kläder med snoddar och fasta luvor, då dessa kan
fastna i grenar och lekredskap.
KLÄDER
Barnen behöver flera ombyten. I kartonglådan behöver det finnas
ett par
ombyten av allt.
I ryggsäcken ska finnas ett ombyte, beroende på väder,
lättare eller varmare kläder.
2 overaller och regnställ behöver finnas här varje dag, samt 2 par
stövlar.
Läs mer om kläder i vår broschyr om KLÄDER.
MAT OCH MÅLTIDER
Under dagen serveras tre måtider, frukost, fruktmellanmål, lunch
och mellanmål. Vi har en matsedel med varierad kost. Den är
sammansatt så att barnen får i sig 75% av sitt dagsbehov om de
äter alla tre målen. Till måltiderna serveras vatten och KRAV-märkt
mellanmjölk.

Specialkost serveras till de barn som behov av det.
Vårdnadshavare anmäler det på blankett för specialkost. På grund
av allergier är Skogsgrinden helt nötfri.
Ca 30% av maten är ekologisk och lagas i Skene i eget kök från
grunden.
I Hajom är det mottagningskök, där maten kommer från Almäng i
Fotskäl, som lagar mat till förskola, skola och äldreboende.
VILA
Barn som sover middag, sover ute efter lunch.
Vi har läsvila med lugnt lärande och språklekar för vakna barn efter
lunch.
DEBITERING
Vi följer kommunens taxa och debitering sker efter våra
debiteringsregler. Läs mer i aktuell blankett.
Faktura lämnas ca. den 20:e i månaden och betalas senast den
sista i varje månad.
FRILUFTSFRÄMJANDET
Vi strävar efter att alla barn blir medlemmar i Friluftsfrämjandet.
Skogsgrinden betalar ditt/dina/ert/era barns medlemskap genom
ett gruppmedlemskap till Friluftsfrämjandet. Som vårdnadshavare
behöver du/ni lämna samtycke till barnens medlemskap.
All personal är medlemmar i Friluftsfrämjandet.
SEMESTER, STÄNGDA DAGAR OCH EFTERMIDDAGAR
Skogsgrinden stänger 4 veckor under sommaren, då ordinarie
personal har semesterledigt. Finns behov av förskola under
semestern, så samarbetar Skogsgrinden med de andra privata
enheterna i Mark och erbjuder semesteröppen förskola på någon
av de privata enheterna, som turas om att ha sommarförskola.

Enstaka klämdagar under året kan vara stängda, då ordinarie
personal är lediga. Finns behov av omsorg erbjuds omsorg med
vikarier på en av Skogsgrindens förskolor.
Fem dagar per år har förskolans personal verksamhetsplanering,
fortbildning och liknande. Förskolan har rätt att stänga upp till fyra
utvecklingsdagar per år. Finns behov av förskola erbjuds detta
med vikarier på en av Skogsgrindens förskolor, utom vid
verksamhetsplaneringen i augusti.
AKTIVITETER
Förutom vår ordinarie verksamhet ordnar vi utflykter och
studiebesök under året.
Biblioteket besöks någon gång. Vi har boklådor med
biblioteks-böcker till barnen på förskolan. Bokpåsar finns att låna
hem.
Vår, sommar och höst är vår ambition att laga mat ute en gång i
veckan vid förskolans eldningsplats där vi även sitter och äter.
Några barn turas om att hjälpa till.

