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Algutstorp förskola
Skördevägen 1
Hemsida
Förskolechef
Telefon
E-post
ylva.karlsson@vargarda.se

447 34 VÅRGÅRDA
www.vargarda.se
Ylva Karlsson
600 913

AVDELNINGAR
Bullerbyn 1-3 år

600 915, 0708-73 50 54

Junibacken
Barnomsorg på obekväm arbetstid

600 882, 0733-575173
0708-735016

Lönneberga 3-5 år

600 916, 0708-73 50 74

Rosengården 1-5 år

600672, 0708 735088

Saltkråkan 1-3 år

600947, 0708 735065

Snickargården 1-4 år

600 883, 0721-612916

Sunnanäng 3-5 år

600 945, 0708 73 50 20

Villekulla 3-5 år

600948, 0708 735068

Specialpedagog
Monica Codelia

0733-575174

Kokerskor
Maria Alteklev
Catherina Åsén

Inskolning
Inskolning innebär att man vänjer barn och vårdnadshavare med ny
miljö, rutiner, personal och barn.
Inskolningsperiodens längd är 2-3 veckor (oftast något kortare för
äldre barn). Vårdnadshavare (ev. annan närstående) ska närvara.
Upplägget på inskolningen kan variera. Inskolningen är viktig och har
stor betydelse för barnets fortsatta vistelse på förskolan. Barnet och
föräldrarna ska ha börjat känna trygghet i sin nya miljö och med sina
pedagoger.

Överinskolning
Överinskolningen mellan avdelningarna sköts i första hand av
pedagogerna, men ni föräldrar är med någon av gångerna. Har barnet
ett långt sommarlov, kan det vara lämpligt att föräldern inskolar på
nya avdelningen. När det är dags att börja på nya avdelningen ska
föräldern varit på besök och haft samtal med de nya pedagogerna.

Lämning och hämtning
• Barnets placeringstid på förskolan utgår från föräldrarnas arbetseller studietid, restid till- och från arbetet/studierna, samt tid för
lämning och hämtning. Ex. om det står hämtningstid kl 14.15 räknar
vi med att du kommer kl 14.00 till förskolan.
• Ring vid ändring av barnets vistelsetid.
• Meddela om någon annan är du som förälder hämtar ditt barn.
• Tillfälligt behov av extratid ska anmälas senast tre dagar i förväg och
godkännas av personalen. På helg och kväll 14 dagar i förväg.
• Vid ändrade arbetstider ska nytt schema lämnas in.
• Vid semester eller annan ledighet har ditt barn inte rätt till
barnomsorg (förutom 3 dagar per år).

Förskolans uppdrag
Förskolan arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad
2010.
Algutstorp förskola ska vara trygg, rolig och lärorik.
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.
Leken är en viktig del av barns utveckling som ger kunskap och
erfarenhet.
Kompetensutveckling för personalen sker kontinuerligt genom t.ex.
föreläsningar och kurser. Vårgårda kommuns förskolor stänger 4
dagar/år för kompetensutveckling.
På Algutstorp Förskola finns en plan mot diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.

Bra att tänka på!
Föräldrarna ansvarar för att barnet har praktiska och oömma kläder på
förskolan.
Vi går ut varje dag, barnet behöver regnkläder, stövlar och extra
kläder.
• Alla kläder och skor/stövlar ska namnas.
• Leksaker lämnas hemma
• Barn som använder blöja, napp och gosedjur/snuttefilt tar med
det till förskolan.
Vårdnadshavare ansvarar för att de rengörs och tvättas
• Se regelbundet över barnens ”korg” så det finns extra kläder.
• Ta en titt i torkskåpet när ni går hem och plocka ur era barns
kläder.

Samverkan på förskolan
Samverkan på förskolan sker genom gemensam öppning och
stängning med de andra förskoleavdelningarna varje dag samt vid
lov/ledighet.
Vi samarbetar också mellan avdelningar vid olika aktiviteter.
Specialpedagog finns som stöd för verksamheten i förskolan.
Specialpedagogen kan kontaktas av föräldrar och personal för råd,
stöd och handledning.
Vi på förskolan har sekretess, vilket innebär att vi inte röjer uppgifter
om ert barn.

När ditt/ert barn blir sjuk
Ring eller SMS:a förskolan så fort ni kan vid sjukdom – senast 8.00.
Meddela även när ditt barn kommer tillbaka efter sjukdom.
När ska barnet stanna hemma?
Barnets allmäntillstånd, dvs hur barnet äter, sover och orkar delta i
gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.
Ditt barn ska vara hemma så länge som barnet har feber, finns
smittorisk eller om barnet inte orkar med den dagliga verksamheten på
förskolan. Barnet ska vara feberfritt ett dygn hemma innan det återgår
till förskolan.
OBS! Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter
sista kräkningen eller diarre'n. Det är önskvärt, med tanke på
smittspridningen, att barnet är hemma om syskon/ förälder har
magsjuka.

När förälder eller syskon är sjuka får barnet vara på förskolan, men
dagen kan kortas av ( rekommendation kl 9.00 – 14.00 ). Samtala med
personalen om vilka tider som gäller
För mer information se: www.vgregion.se/smittskydd eller läs
Socialstyrelsens bok ”Smitta i förskolan” www.sos.se

Tänk på våra allergiker
Vår förskola är doft och rökfri
•

Inga nötter, mandel eller jordnötter får förekomma på förskolan.

Algutstorp Förskola dagsrutiner
Öppettider kl.06.00 – 18.00
06.00

Förskolan öppnas på 2 avdelningar

07.00

Alla går till sina avdelningar

07.20

Frukost

08.00

Lek

09.00

Aktivitet/ frukt

09.45

Utevistelse

11.00

Städning ute

11.15 – 12.15

Lunch

12.00

Vila, Lek

14.20 – 15.15

Mellanmål
Lek

16.15

Ca Avdelningarna slås ihop

18.00

Förskolan stänger

Om ditt barn lämnas i samband med någon av måltiderna vill vi att
barnet ska komma 10 minuter innan måltiden börjar. Detta för ditt
barns bästa och för att måltiden behöver komma igång på angiven tid.
Respektive avdelning meddelar exakta tider.

Övrigt

Välkomna
Vi ser fram emot ett gott
samarbete

