Välkommen till
förskolan Norrgården!

Välkommen till förskolan Norrgården
På förskolan Norrgården vill vi att alla barn och vuxna ska
känna sig välkomna och trygga. I vår förskola ska alla barn få
erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg,
övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i
gruppen.
Vårt förhållningssätt präglas av att vi är medforskande,
tillåtande och lyssnande pedagoger. Ett projektinriktat och
ämnesintegrerat arbetssätt med pedagogisk dokumentation
som kompass ser vi som framgångsfaktorer för alla barns
utveckling och lärande.
Förskolan Norrgården ligger på norra delen av Hallsbergs
tätort och är en mångkulturell förskola. Vi har nära till skog och
lekparker som vi ofta besöker. Förskolan Norrgården består
av 4 avdelningar som är uppdelade efter barnens ålder för att
ge dem de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de
befinner sig i sitt lärande.

Våra avdelningar
•
•
•
•

KÅLMASKEN är avdelningen för de yngsta barnen. 1-2 år.
NYCKELPIGGAN RÖD arbetar med åldrarna 2-3 år.
NYCKELPIGGAN GUL arbetar med åldrarna 3-4 år.
FJÄRILEN arbetar med de äldsta barnen 4-5 år.

Måldokument
På förskolan Norrgården arbetar vi utifrån förskolans läroplan
Lpfö98/10/16. Med fokus på Normer och värden, utveckling
och lärande, språk och matematik, barns inflytande och
förskola och hem. Det finns en handlingsplan mot
diskriminering och kränkande behandling som förskolan
arbetar utifrån.

Frånvaro
Vid sjukdom eller ledighet ring till respektive avdelning eller
sms:a till avdelnings mobilnummer, så vi kan planera
verksamheten på bästa sätt.
Vid sjukdom ska barnen vara hemma och är välkomna tillbaka
när de är pigga nog för att orka med en dag på förskolan. Tänk
på att det är högre tempo på förskolan än vad det är hemma.
Barnen bör ha en feberfri dag hemma innan han/hon kommer
tillbaka till förskolan. Vid magsjuka ska barnet vara symtomfri
och frisk 48 timmar innan han/hon får komma tillbaka.

Bra att veta
• Vi är ute i alla väder, regn, snö och sol.
Kläder efter väder!
• Extra kläder behövs på barnens hyllor.
• Aktuella telefonnummer till dig som vårdnadshavare
behövs ifall vi behöver kontakta dig under dagen.

Introduktionen
När ditt barn ska börja i förskolegruppen börjar vi med en
introduktionsperiod för barn och vårdnadshavare tillsammans.
Introduktionsperioden är väldigt viktig för att skapa trygga och
förtroendefulla relationer. Det blir även ett bra tillfälle för
vårdnadshavarna för att få insyn i verksamheten.
Vi anpassar introduktionen efter barnen i samråd med er,
därför kan introduktionen se olika ut.

Föräldrasamverkan
Vår strävan är att du som förälder ska:
• Känna dig välkommen på Norrgården.
• Känna förtroende för oss personal.
• Känna trygghet och vet att ditt barn har det bra hos oss.
• Få god information om ditt barns vistelse hos oss.
• Ha en bra kommunikation med oss pedagoger.
• Samverka kring ditt barns bästa.

Öppettider
Förskolans öppettider är baserade utifrån barnens
omsorgsbehov. Idag öppnar vi kl 06.00 och stänger 17.00.
(18.00 vid behov)

Måltider
Frukost: 07.00
Lunch: Kålmasken och Nyckelpigan Röd 10.45
Nyckelpigan Gul 11.30 och Fjärilen 12.15.
Frukt/mellanmål: Kålmasken, Nyckelpigan Röd och Gul äter
frukt ca 9.00 och mellanmål ca 14.30.
Fjärilen äter mellanmål ca 10.00 och frukt ca 14.30.

Kontaktuppgifter förskolan Norrgården
Kålmasken: 0582-68 54 34, 072-201 10 56
Nyckelpigan Röd: 0582-68 54 32, 072-201 06 59
Nyckelpigan Gul: 0582-68 54 36, 073-058 23 46
Fjärilen: 0582-68 54 33, 072-201 54 27
Förskolechef Jessica Bengtsson: 0582-68 53 44
Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03

kommun@hallsberg.se
Växel: 0582-68 50 00
www.hallsberg.se

Västra Storgatan 14,
694 30 Hallsberg

