Välkommen till
Förskolan Vibytorp
Bondevägen 1
694 36 Hallsberg

Tel: 0582- 68 50 12, 070-530 65 51
forskolan.vibytorp@hallsberg.se
www.hallsberg.se

Organisationen
Vi vill med denna folder ge information om den verksamhet
ditt/dina barn placerats i och den organisation som är tillsatt att
leda verksamheten.
Kultur- och utbildningsförvaltningen är den politiska nämnd som
ansvarar för skola, förskole- och fritidsverksamheten.
nämnden är indelad i två geografiska områden: Västra- och
Östra barn- och utbildnings området. Vi tillhör det västra området.
Västra barn- och utbildningskontret
Transtenskolan
694 80 Hallsberg
Förskolechef: Anvar Jusufbegovic Tel. 68 51 67.
Tänk på att meddela områdeskontoret vid:
• Inkomständring
• Adressändring
• Uppsägning av platsen. Det görs skriftligt och
uppsägningstiden är två månader.
Assistenter:

Carina Lind
Nagham Al Ssindi

Tel. 68 54 03
Tel. 68 54 01

Föräldrasamverkan
Vår strävan är att du som förälder ska:
• Känna dig välkommen på förskolan Vibytorp
• Känna att vi gör vårt bästa för att ditt barn ska trivas hos oss
• Få god information om ditt barns vistelse hos oss
• Samverka kring ditt barns bästa.
Genom daglig kontakt vid lämning och hämtning har vi möjlighet
att prata om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och
utanför förskolan.
Vi är tacksamma för all information som har betydelse för ditt
barns vistelse hos oss. Berätta gärna om barnet har sovit dåligt
eller om det hänt något speciellt som är viktigt för ert barn.
Ni kommer också att erbjudas utvecklingssamtal.
Alla inom förskoleverksamheten har tystnadsplikt.
Måltider
Vi äter:
Frukost från kl. 7.00.
De barn som ska äta frukost ska vara lämnade senast kl. 7.15.
Lunch för de yngsta kl. 11.00 och för de övriga ca kl. 11.45.
Mellanmål ca kl. 14.15
Behöver barnet annan kost meddela detta i god tid och Alléskolans
kök vill ha läkarintyg.

I ur och skur
Vi är ute varje dag och därför behöver barnen:
Regnkläder och stövlar
Extrakläder
Oömma kläder
Vi är tacksamma om barnens kläder är märkta, det underlättar vårt
arbete.

Sjukdom
Sjuka barn ska vara hemma.
Tänk på att det är jobbigt för ett sjukt barn att vistas i en
barngrupp när det inte är helt friskt. Tempot är högt och stojigt.
Om barnet har feber bör det ha en feberfri dag innan det återgår till
förskolan. Vid magsjuka kan barnet återgå till förskolan när det
ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunna diarréer under
två dygn. När ert barn ska återgå till förskolan efter sjukdom
meddela det en dag innan.
Hallsbergs kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för barnet
som är placerade i skola och barnomsorg. Försäkringen omfattar
såväl vistelse i de olika verksamheterna som fritid och ferier.

Placeringstiden
Det är viktigt att hålla den överenskomna placeringstiden eftersom
personalens arbetstider och verksamhetens aktiviteter planeras
efter barnens tider.
Meddela förändringar i placeringstiden snarast möjligt till
förskolan. Vid varaktig förändring ska nytt schema skrivas och
lämnas in.
Meddela personalen
• Om du blir försenad vid lämning eller hämtning.
• Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet.
• Om barnet är sjukt eller frånvarande, senast morgon samma
dag (eller skicka ett sms kvällen innan.).
• Dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukperiod.
• Hur vi kan nå dig på din arbetsplats.

Måldokument
I augusti 1998 infördes en läroplan för förskolan.
Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker vilka krav som
staten ställer på verksamheten.
Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och
föräldrar kan ha på förskolan.
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande.
I läroplanen preciseras mål och riktlinjer för normer och värden,
utveckling och lärande, barns inflytande, samarbetet mellan
förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och
fritidshem.
Läroplanen vänder sig till alla som arbetar i förskolan och
innehåller mål att sträva mot.

Vi som arbetar på förskolan Vibytorp heter:

Berit Olofsson, Barnskötare (resurs på förskolan)
Jessica Claesson, Lärare i förskolan
Maria Fahlström, Barnskötare
Ingela Funke, Lärare i förskolan
Sofie Larsson, Lärare i förskolan
Marcus Hellmark, Lärare i förskolan
Malin Larsson, Lärare i förskolan
Regina Lang, Lärare i förskolan
Ingela Näslund, Lärare i förskolan
Margareta Widström, Lärare i förskolan
Anna Leandersson, Lärare i förskolan
Sirpa Kuntsi (städ och kök)
Veronica Engvall, vik. kök och städ

