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Vår verksamhet
Vi erbjuder er vårdnadshavare en utbildad, kunnig och erfaren personal som
sätter barnens behov i första rum. I förskolan använder vi leken som verktyg
och det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vara hos oss.
I vår verksamhet ser vi till att blanda skapande, kreativitet med språk, natur,
matematik och teknik i leken tillsammans med barnen.
Skog och natur har alltid varit ett naturligt tillhåll för oss.
Verksamheten i förskolan baseras på förskolans läroplan (Lpfö 98/16).
Läroplanen är det styrdokument som alla förskolor utgår från för att garantera
likvärdighet och kvalitet.
Alla barn inom Falu förskola ska utifrån sina förutsättningar utvecklas i
förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan.
I området arbetar förskolecheferna gemensamt för att stärka förskolans roll och
se till att personalen träffas i nätverk för att diskutera kvalitet och utveckling
samt att få byta erfarenheter med varandra.
Verksamheten i våra förskolor utgår från barnens intressen och behov.
En god föräldrakontakt där ni ska ha god insyn i verksamheten är för oss en
självklarhet. Förskolan erbjuder minst ett föräldramöte och ett
utvecklingssamtal per läsår.
Vi har ett väl fungerande samarbete med skolan inför överlämning till
förskoleklass och fritids.
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När personalen känner att de behöver stöd finns ett team på sex
specialpedagoger i Falun som alla har olika fördjupande kompetenser och
kan komma till förskolan för att handleda, konsultera och utbilda
personalen i olika frågor. I vårt område har vi en specialpedagog direkt
knuten till oss, hon heter Anita Nyberg.

Falu förskola har en väl uppbyggd organisation som bland annat består av
skolchef, verksamhetschef, utvecklingsstrateg, utvecklingspedagog, lektor
för förskolan, specialpedagoger, språkutvecklare, förskolechefer och
pedagoger. Alla de här finns för att bygga upp Falu förskola till en förskola
för alla, med en god kvalitet för era barn. Det skapas gemensamma
utbildningar för personalen i olika forum.
Falu förskolor följer systematiskt upp sin kvalitet genom planering,
uppföljning, utvärdering samt analys. Utifrån resultatet tar vi fram
utvecklingsområden för varje förskola som vi arbetar vidare med.

Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska
barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Förskolans Läroplan, Lpfö 98/16
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Viktigt att veta!
Introduktion/ Inskolning
Under inskolningen får ditt barn bekanta sig med förskolan och dess verksamhet,
vi anpassar längd och innehåll på inskolningen efter just ditt barn.
För att vara säkra på att ditt barn får den tid det behöver för inskolas tryggt så
bör du som förälder räkna med att finnas tillgänglig i ungefär 2 veckor.
Inskolningen är inte bara för ditt barn utan också för dig som vårdnadshavare
och det är viktigt att också du känner dig trygg och delaktig i vad som sker kring
ditt barn på förskolan.

Hålltider
För att skapa goda förutsättningar för lärande och skapande är det viktigt med en
tydlig dagstruktur.
Förskolan öppettider är 6.30-18.30. Vid behov öppnar vi 6.00 ansökan sker 14
dagar innan till personalen.
Personalens arbetstider anpassas utifrån barnens vistelsetider, detta för att få så
hög personaltäthet som möjligt under dagen.

Bra att veta
Ert barns vistelsetider på Förskolan grundas på Era arbetstider/studietider inkl.
resväg till och från arbetet. Lediga vårdnadshavare– lediga barn!
För Er som inte förvärvsarbetar, men av andra anledningar önskar barnomsorg,
gäller andra regler.
Meddela oss alltid om barnet är sjuk eller ska vara ledig, och tala om när barnet
kommer tillbaka på förskolan igen.
Kontakta placeringen om det blir aktuellt med schemaändringar eller vid
inkomstförändringar. Det är vårdnadshavarens ansvar så ni får rätt avgift.
Det är också till placeringen ni vänder er till med övriga placeringsfrågor.
Kontaktuppgifter placeringen: telefon-nr 023-83280. Telefontid måndagar,
tisdagar, onsdagar och fredagar: Klockan 10.00-12.00
Torsdagar klockan 15.00-17.00.
Berätta för oss om barnet ska hämtas av någon annan än vårdnadshavare.
Meddela adress- och telefonändring till förskolan samt placeringen.
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Studiedagar
Som ett led i att kvalitetsutveckla vår verksamhet utifrån skollag, läroplan och
allmänna råd kommer all personal inom förskolan från och med hösten 2015 att
ha fem gemensamma studiedagar per läsår. Detta har beslutats av Barn- och
utbildningsnämnden.
Under dessa fem dagar kommer personalen att få kompetenshöjning av olika
slag. Det långsiktiga målet är att skapa de bästa förutsättningar för alla barns
välbefinnande, lärande och utveckling.
I samband med dessa dagar kommer det att finnas en förskola per område öppen
med hjälp av kända vikarier.
Ni kommer att informeras i god tid om vilken förskola som är öppen i ert
område. Ifall ni har behov av omsorg under dessa studiedagar ska ni kontakta er
förskolechef.
Under sommar och jul samverkar förskolorna och pedagogisk omsorg i området.

Sjukdom
Om barnet blir sjuk eller bär någon smitta ska hon/han vara hemma från
förskolan. Vid osäkerhet i frågan ska samråd ske med personalen.
Skriftlig information finns också att tillgå. Barnet ska orka delta i alla
förekommande aktiviteter på förskolan. Vid magsjuka ska barnet vara hemma
två dygn efter sista symptom (kräkning/diarré). Vid feber ska barnet ha minst en
feberfri dag hemma, innan återgång sker till förskolan.

Vår målsättning är att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig
välkomna på våra förskolor!
Falu förskola

Vi ses ute i verksamheten!

Triadens
förskoleområde
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Erika Ceder
Förskolechef
Förskolan Enviken, Toftaäng och Pedagogisk omsorg i Svärdsjö.
erika.ceder@falun.se
023-862 54

Maria Thunstedt
Förskolechef
Förskolan Lingåsen, Björkhagen och Liljan
maria.thunstedt@falun.se
023-829 86

Marit Ersson
Förskolechef
Förskolan Danholn, Sandsberg och Träflaskan
marit.ersson@falun.se
023-829 85
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Bra att veta!
Lite tips inför inskolningen:
•Förbered barnet hemma. Berätta om vad som ska hända, ta en sväng förbi förskolan och
kika!
•Våga fråga! Om ditt barn ska kunna känna sig tryggt måste du känna dig lugn. Var inte rädd
för att vara besvärlig, vi i som jobbar i förskolan uppskattar föräldraengagemang.
•Ordentligt avsked. Smyg aldrig iväg utan var noga med att alltid säga tydligt ”hej då”. Då
slipper barnet hålla koll på dig och kan istället komma igång ordentligt med leken. Känner ni
er oroliga efter lämningen så ring gärna!
•Avsätt ordentligt med tid. Inskolningen kanske går precis som planerat – men den kan
också dra ut på tiden. Större marginaler ger mindre stress.
Det är helt naturligt att både barn och föräldrar känner sig ledsna vid avsked under en kortare
eller längre period.
Utevistelse: Vi är ute i alla väder, så medtag ombyte för ute och innevistelse och märk
kläder, skor, stövlar men även nappar, ”snuttar”, och ”gosedjur”.
Tips! Skriv namn med märkpenna på tvättlappen. Vi ser gärna att kläderna både inne och ute
tål att måla i, så ta gärna med oömma kläder som ni inte är så rädda om.
Vid hämtning och lämning vill vi att ni tar kontakt med personalen så att vi vet att barnet
kommit eller gått hem.
Om någon annan än ni som förälder skall hämta barnet vill vi veta detta. Särskilt papper ska
fyllas i angående vilka som får hämta ert barn.
Barnet är försäkrat på förskolan, genom kommunen. Dessa papper finns att dra ut på
www.falun.se
Vi erbjuder alla familjer utvecklingssamtal, där vi går igenom barnets lärande, trygghet och
vad de tycker är roligt.
Kom ihåg att uppdatera era telefonnummer och mailadresser till förskolan om ni byter.
Under kvällar och helger har vi telefonsvarare inkopplad, där ni kan lämna meddelanden. Vi
lyssnar av den varje morgon.

All personal omfattas självklart av sekretess, även vikarier
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När barnet blir sjukt, lite bra att veta om de vanligaste sjukdomarna
Små barn är ofta sjuka och det är en naturlig del i familjens liv att ta hand om sina sjuka
barn. Under de första levnadsåren har barnen i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. I
allmänhet klingar de flesta luftvägsinfektioner av inom en vecka. Det innebär att man som
förälder kan behöva vara hemma med sina barn flera gånger per termin. Vid sjukdom hos
förälder eller syskon får barnet vara på förskolan sin ordinarie tid eller enligt
överenskommelse med personalen.
Ögoninflammation: när ögonen varas och kliar vill vi att barnen skall stanna hemma.
Vattkoppor: när kopporna är torra och inga nya koppor har uppstått på några dagar, är
barnet välkommen till förskolan.
Feber: feberfri en dag innan barnet kommer tillbaka.
Kikhosta: så länge barnet kräks flera gånger per dag vill vi att barnet skall stanna hemma.
Om barnet fått penicillin av någon anledning vill vi att barnet skall vara hemma i två dagar.
Vi ger ej penicillin på förskolan.
Magsjuka: vi vill att barnet är hemma 48 timmar efter sista symtom innan de kommer
tillbaka. Om eventuella syskon har magsjuka vädjar vi till att ni håller barnen hemma, pga
väldigt stor smittorisk.
Springmask: ska behandlas med speciella medel. Informera förskolan om springmask finns
i familjen.
Svinkoppor: hemma tills kopporna torkat.
Löss: för att förhindra spridningen av löss bör alla som haft kontakt med smittade undersöka
håret varje dag i två veckor. Behandlas med speciella medel. Kontakta vårdcentral om
barnen är under två år. Informera förskolan om löss finns i familjen.
När ska barnet vara hemma?
Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är
avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet ska orka delta i de vardagliga
aktiviteterna både inom- och utomhus. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma men
orkar ändå inte vara med i barngrupp. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid
för återhämtning. Bedömning om barnet kan vistas i förskolan avgörs utifrån dess
allmäntillstånd.
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Studiedagar läsåret 2017-2018
v 37
v 44
v2
v 11
v 24

15/9 2017
30/10 2017
12/1 2018
12/3 2018
11/6 2018
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Här kommer lite tips på vilka kläder som kan vara bra att ha med sig på Förskolan!
Sommarsäsongen
Tunna långärmade tröjor
Tunna långbenta byxor
Tunn jacka
T-shirts
Shorts
Linne
Solhatt/keps
Solkräm
Skor
Sandaler
Fleecejacka
Regnkläder
Stövlar
Höstsäsongen
Tunn jacka
Tunna lekbyxor (överdragsbyxor)
Tunn mössa
Tunna vantar 2 par
Tjock jacka
Fleecetröja
Fleecebyxor/långkalsonger
Raggsockor
Höstkängor
Regnkläder
Regnvantar ofodrade
Stövlar (fodrade eller raggsockor)
Vintersäsongen
Tjock jacka
Termobyxor
Vinteroverall
Vinterstövlar/kängor
Mössa (tjock)
Vantar (tjocka) 2 par
Halskrage
Raggsockor
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Fleecetröja
Fleecebyxor/långkalsonger
Regnkläder
Regnvantar fodrade
Stövlar (fodrade eller raggsockor)
Hjälm med godkänt säkerhetsspänne

Vårsäsongen
Tunn jacka
Tunn mössa
Tunna vantar
Överdragsbyxor
Tjock jacka
Fleecetröja
Fleecebyxor/långkalsonger
Tunn långärmad tröja
Vårskor
Solhatt/keps
Solkräm
Regnkläder
Regnvantar ofodrade
Stövlar
Telefonnummer
Lingåsen:
0246-816 31
Björkhagen:
0246-817 13 avd. Röd och Blå
Björkhagen:
0246-815 99 avd. Gul och Grön
Liljan:
0246-816 13
Danholn:
023-830 81,
Sandsberg:
023-831 63, 831 64
Träflaskan:
023-832 51
Enviken:
0246-816 63, 816 64, 816 65, 816 67
Välkomna till oss!
Tack för att vi fått förtroende att ta hand om Ert barn.
Vi kommer att göra allt vi kan för att både barn och vuxna ska känna sig trygga hos oss!

