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Välkommen till oss på Bäckagårdens förskola!
Vi vill lägga grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan barn,
föräldrar och pedagoger. Vår strävan är att verksamheten ska vara trygg,
rolig och lärorik där fasta rutiner ingår.
Vi ser till helheten hos varje barn och utgår från att varje barn är
kompetent och utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar. Det är
betydelsefullt att alla får känna att de är en tillgång i gruppen.
För oss är det viktigt att ge barnen en bra dag med god omsorg och
möjlighet till lek i lockande och stimulerande miljöer både inom- och
utomhus. Genom leken lär sig barnen att samarbeta och umgås med
andra.
På vår förskola har vi barn med olika intressen, behov och förutsättningar.
Detta försöker vi ta tillvara på bästa möjliga sätt genom att erbjuda en så
allsidig verksamhet som möjligt. I vårt arbetssätt är vi också öppna och
flexibla för spontana idéer och ser det som en förutsättning för att
verksamheten ska bli så rolig som möjligt.
Vi arbetar efter målen i Läroplan Lpfö 98 rev. 2010.
Dexter:
Dexter är kommunens e-tjänst för att lägga in/ändra schema. Kontrollera
gärna så att schemat och kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare
stämmer.
Förskolans öppettider kan ändras beroende på omsorgsbehov. Barnens
omsorgsbehov bestäms av föräldrarnas arbetstider/studietid plus restid.
Nya scheman och ändring som berör mer än en vecka av schemat görs via
Dexter. Nya scheman för nästkommande vecka bör lämnas in senast
torsdag eftermiddag veckan innan.
Lämningstiden avser då barnet kommer till förskolan och hämtningstiden
avser då barn och föräldrar lämnar förskolan.

Vetlanda – här växer människor och företag

Rutiner och trivselregler
Vi är många barn och vuxna som vistas i samma miljö. Här kommer lite
tips som gör att vi alla trivs bra!
Kläder och blöjor:
På förskolan är vi ute och leker varje dag så tänk på att anpassa kläder
efter väder.
Barnen behöver:
 Gummistövlar och regnkläder.
 Tjockare tröja, flera par vantar, vinterstövlar
 Gärna flera ombyten med innekläder, underbyxor och strumpor.
 Kläderna ska vara märkta med barnets namn.
 Ta med egna blöjor.
Meddela oss när:
 Barnet är sjukt
 Barnet kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom
 Barnet uteblir av annan orsak
 Ni blir försenade vid lämning eller hämtning
 Någon annan än vårdnadshavarna ska hämta
barnet
 Barnets tider ändras
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