
Välkomna till Förskolan Björntjänst!
Nu när det är dags för Er att börja hos oss här på Björntjänst så vill vi
berätta lite om oss…

Förskolan startades 1992. Vi anpassar verksamheten och miljön till barnens utvecklingsnivå i enlighet
med den nya läroplanen (LPFÖ 18), som är det styrdokument vi arbetar efter. Vi arbetar aktivt med
systematiskt kvalitetsarbete, ett av underlagen till detta är brukarundersökningen för förskolan som ni
vårdnadshavare får från Stockholms Stad.

Förskolan Björntjänst består av tre avdelningar som till viss del är åldersintegrerade med barn i
åldrarna 1-3år och 3-5år. Vi arbetar projektinriktat och målstyrt mot alla delar i läroplanen utifrån
barnens behov och intressen. För att möta varje barns behov och intressen delar vi upp oss i mindre
grupper under olika dagar i veckan. På avdelningarna kan barnen behövas delas upp men är inte alltid
utifrån ålder. Det kan handla om det enskilda barnets intresse, förutsättningar, behov eller
utvecklingsfas. Våra miljöer ska vara stimulerande och omsorgsfulla och ge möjlighet till progression.

Varje vecka träffas förskolans femåringar i helgrupp eller tvärgrupp för att träna förberedande inför
skolstart. Vi tränar språk, matematik och övar också mycket på de sociala förmågor så att de är väl
förberedda när de sedan börjar i förskoleklass.

Köket:
Där arbetar Marie (i köket).

Förskolan har ett eget kök där Marie huserar. Hon lagar mat av färska råvaror varje dag. Barnen
dricker mjölk till lunch alla dagar i veckan. Vi äter en varierad kost med en fiskdag och en sopp-dag
med hembakat bröd varje vecka.

Är ditt barn allergisk eller överkänslig mot olika födoämnen så ska ett utförligt läkarintyg lämnas
direkt till Marie. Barn med allergi/överkänslighet serveras specialkost efter behov.
Frågor angående kök/mat???  prata med ”Marie i köket”.



Förskolans inskolningsmodell:
Att börja på förskola innebär en stor omställning för barnet, ny miljö och många nya människor att
lära känna. På förskolan Björntjänst har vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att en förälder är med
barnet i verksamheten under 3dagar för att starten skall bli så bra som möjlig. Dag 1-3 är förälder och
barn på förskolan mellan kl:9.00-15.00. Dag 4 lämnas barnet och föräldern kan gå hem, men föräldern
ska vara tillgänglig och kunna komma till förskolan omgående och behovet finns. Av erfarenhet vet vi
att ett tydligt och kort avsked är det bästa för barnet. Utdragna avsked blir påfrestande både för er och
barnet. Viktigt att veta är att inskolningstiden kan variera från barn till barn och kan komma att
anpassas efter just ditt barn. Glöm inte att fråga om det är något ni undrar över.

Inskolnings schema
V.1

Dag 1: 9.00 -15.00 Föräldern deltar i förskolans aktiviteter
Dag 2: 9.00 – 15.00 Föräldern deltar i förskolans aktiviteter
Dag 3: 9.00 – 15.00 Föräldern deltar i förskolans aktiviteter

V.2 9.00 - 15.00       Alla dagar

Vad behöver barnen på förskolan?
● Ombyteskläder ca 3 uppsättningar (tröja, byxor, strumpor, underkläder).

● Napp, nalle, snutte (eller någonting annat som kan ge barnet lite extra trygghet hemifrån) när
barnen ska sova. Liten kudde och filt.

● Regnkläder och gummistövlar!

”Kläder efter väder” är ett bra ordspråk.  Alla barn har varsin påse/låda att förvara barnens kläder i,
den påsen/lådan ansvarar ni själva för. Årstidsanpassade kläder. Se kontinuerligt över storlekarna på
ert barns kläder. m.m

Obs! För att underlätta vårt arbete, och för Er egen skull så vill vi att alla barnens kläder är MÄRKTA
med barnets namn!

TVÄTTA HÄNDER PROJEKTET..!

Vi lägger stor vikt vid att alla barn får en kontinuerlig rutin i att tvätta händerna vid
ANKOMST, TOALETTBESÖK, innan LUNCH och MELLANMÅL samt vid HEMGÅNG.
Detta har betydligt minskat sjukfrånvaro hos, sa väl barnen, som personalen.
VIKTIGT!!! All information sker via vår app TYRA, som ni hittar på app-store
för iphone el playbutik för android.

Vilken tid ska ni lämna och hämta?
Ni fyller i era barns vistelsetider i barnens schema i Tyra. Var noga och fyll i de faktiska tiderna som
barnen kommer och går hem. Vårdnadshavare behöver alltid meddela till förskolan om det är någon
annan som kommer och hämtar. Det finns en speciell blankett för er att fylla i där ni godkänner
person/er som alltid kan hämta utan att ni har meddelat innan.



Ett exempel på en dag på förskolan
6:30 Förskolan öppnar.

Vi öppnar på Nallebo för att de yngsta barnen ska få vara på sin avdelning från början.

8:00 Uteaktivitet, vi tar emot barnen på gården.

9:00 Förmiddagsaktiviteten börjar (det är bra om ni är färdigvinkade då).

11:00 Förmiddagsaktiviteten avslutas, lunchförberedelser påbörjas.

11:30 Lunch

Ca 12:30-14:00 Vila – alla barn vilar/sover till klassiskmusik alt saga.
Efter vilan erbjuder olika aktiviteter och lek.(inne eller ute)

14:30Mellanmål

15:15
Olika aktiviteter och lek

18.00 Förskolan stänger.

Hålltiderna kan komma att variera mellan olika avdelningar.

(Förskolan erbjuder vid behov att öppna kl. 6.30 och stänga kl. 18.30.)



Viktig information om vad som händer på förskolan!

APT-möte – 1ggr i månaden stänger förskolan kl:16.00 för Arbetsplatsmöte. Datum för dessa möten
får ni föräldrar i god tid.

Föräldramöten har vi 1 ggr/läsår. Vi informerar om verksamheten och om förskolan i övrigt. Vi har
ibland föreläsare som gästar oss.

Individuella utvecklingssamtal/IUP erbjuder vi 1ggr/läsår.

På sommaren stänger förskolan helt i 3 veckor. Om behov av omsorg finns dessa veckor så ska detta
meddelas i god till Marita (rektor)

Vi brukar samlas på kvällstid 1 ggr/år för att underhålla och göra fint på gården, den kvällen kallar vi
för ”fixarkväll”. Då är ni välkomna utan barn, då de kan finnas farliga verktyg etc. på gården. Den är
kvällen ägnar vi åt förskolans gård som sagt ....rensar rabatter, bygger/lagar saker som behövs, målar,
oljar staket och mycket mer allt för att få gården att bli utforskande och fylld av lustfyllt lärande för
barnen.

Vårterminen avslutar vi med att ha en stor sommarfest tillsammans med er. Festens innehåll utgår
alltid från barnens intressen.

Vad är föräldrarådet? Förskolan har ett föräldraråd som ska bestå av ca 2 st föräldrar från varje
avdelning. (gärna fler). Är man en sk. Föräldrarådsmedlem så representerar man hela föräldragruppen
på avdelningen, framför synpunkter eller tar upp andra frågor som uppstår. Föräldrarådet har även haft
olika aktiviteter på förskolan bl.a disco, spökfester mm. Hjälper till vid olika arrangemang och träffas
ca 1-2 ggr/termin.

På förskolan finns en utförlig Likabehandlingsplan. I den kan läsa om hur vi agerar vid te.x
mobbning, kränkande behandling m.m  och om hur vi förebygger, vad vi har för rutin för att upptäcka
osv. Vad har vi för trivselregler? Framför allt att alla ska behandlas LIKA.

Policy inom förskolan Björntjänst är ett dokument som innefattar diverse viktiga punkter som ni och
vi förhåller oss till. Dokumentet finns tillgängligt i burspråket.

Sjukdomspolicy är ett dokument som omfattar rutiner kring diverse sjukdomar. Detta dokument finns
tillgängligt i burspråket.

Avgiften är inkomstbaserad och betalas i efterskott varje månad. En förseningsavgift på 50 kr
tillkommer om betalning uteblir eller försenas med max 10 dagar.

Köregler

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt.

VÄLKOMNA!
Önskar alla pedagoger på Björntjänst!



På Björntjänst arbetar vi för att fylla era barns ”ryggsäckar” med upplevelser, kunskaper och
erfarenheter, som barnen skall ha med sig i livet.

Kompendiet för

FÖRSKOLAN
BJÖRNTJÄNST

Besök gärna vår hemsida! www.forskolanbjorntjanst.se
Förskolan Björntjänst
Bäckbornasväg 17
168 60 Bromma
info@forskolanbjorntjanst.se

Tel. 08-6870345

http://www.forskolanbjorntjanst.se/

