Information till vårdnadshavare vid öppet hus på Hedenhös förskola

Syftet med att ha öppet hus är att ge er, som ska välja förskola till ert barn,
en liten inblick i hur vår verksamhet fungerar samt få tillfälle att se våra lokaler och
träffa några av de pedagoger som arbetar här.
När man står inför valet att välja mellan en kommunal förskola och en förskola i
privat regi måste man vara medveten om att valet innebär en del arbete i form av
uppgifter och engagemang. I gengäld får man en större gemenskap med alla
medlemmar, större inblick i verksamheten och mer inflytande över sina barns vardag.
Hedenhös förskola är ett föräldrakooperativ vilket innebär att alla föräldrar är
medlemmar i föreningen Hedenhös och aktivt engagerade i verksamheten. Alla
föräldrar träffas 2 ggr på hösten och 3 ggr på våren då obligatoriska medlemsmöten
hålls. Dessutom är alla delaktiga i en arbetsgrupp ( se nedan). Utöver detta är man
ansvarig för den dagliga städningen av våra lokaler. Till detta tillkommer fixardagar,
årliga utflykter och andra föräldraaktiviteter som man förväntas delta i.
Förskolan finansieras av bidrag från kommunen, föräldraavgift (där vi följer
mattaxans regler) samt föräldrars egen arbetsinsats.

Den yttre Verksamheten
Ansvaret ligger på alla medlemmar.

Föräldrakooperativet Hedenhös består av 5 större arbetsgrupper.
Styrelse
2. Resurs/stipendie
3. Matgrupp
4. Innegrupp
5. Utegrupp
Till detta har vi 2 ”hustomtar” som hjälper till när saker behöver lagas m.m
En uppdragsbeskrivning finns för varje arbetsgrupp.

Varje arbetsgrupp har dessutom en egen arbetsbeskrivning
Arbetsinsatsen är tänkt att vara fördelad så att alla ska göra ungefär lika många
timmar under året oavsett viken grupp man tillhör ( cirka 20 timmar/år för var och
en) Styrelsemedlemmars insats är ungefär det dubbla, beroende på vilken uppgift
man har.

Städning av våra lokaler
Varje familj ansvarar för att städning utförs i våra lokaler enligt ett schema.
Det brukar röra sig om ca 3 veckor per år och gäller varje tillfälle 1 lokal.
Städningen utförs varje dag efter stängning och tar ca 2 timmar.

Mat:
Vi får mat via catering till förskolan alla dagar i veckan. Frukost och mellanmål gör
våra pedagoger och vi får våra livsmedel från Hemköp i Kullavik.

Den inre verksamheten
Förskolechef är den som har det övergripande ansvaret för att den pedagogiska
verksamheten bedrivs enligt de styrdokument en förskola har att rätta sig efter.
Skollagen
Den nya läroplanen (reviderad 2016)
Kungsbacka kommuns riktlinjer
Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling
Kommunen gör årligen tillsyn och kontrollerar att vi lever upp till alla krav som ställs
på vår förskola.
Pedagogik
Vi arbetar utefter traditionell förskolepedagogik. Vilket innebär att vi arbetar mer ett
tema/fokusområde i taget. Vi har även vissa inslag av Montessori, Ansvarspedagogik
och Bornholm.

Barn/Personal

Vår förskola består av 2 avdelningar/hus. På den lilla avdelningen har vi barn mellan
1 och 3 år och på den stora avdelningen har vi barn mellan 3 och 5/6 år.
Vi strävar efter att ha så små barngrupper som möjligt med hänsyn till den ekonomi vi har
att rätta oss efter. Småbarnsgruppen har färre barn än storbarnsgruppen.
Att ha åldersindelade barngrupper har stora fördelar eftersom man lättare ur pedagogisk
synpunkt kan utforma verksamheten så att den passar för de behov barnet har. Små barn
och stora barn har olika behov. Båda avdelningarna har gemensam verksamhet när vi är ute
på gården.
Vår personal består i huvudsak av utbildade förskollärare och barnskötare.
Många har arbetat länge på förskolan. Det finns 4 pedagoger per avdelning, fördelat på 3.2
heltidstjänster.
Personaltätheten är högst mellan 9.00-13.30, då 3 pedagoger arbetar samtidigt.
Utöver det pedagogiska arbetet med barnen utför alla pedagoger en del praktiska göromål.
Detta i form av att förbereda frukost, mellanmål samt ta hand av disk efter samtliga 3 mål vi
serverar. Ytterligare arbetsuppgifter tillkommer.



Våra öppettider
Våra öppettider anpassar vi till vårdnadshavares arbetstid och behov. För närvarande har
vår förskola öppet mellan kl 7.00 och 17.15. Föräldrars mål är att minimera öppettiderna så
gott det går för att på så vis få en större personaltäthet under dagen.
Personalen lägger sitt schema efter de tider som varje vårdnadshavare lämnar in till
förskolan i god tid innan barnet ska börja. Vistelsetiden ska utgå från vårdnadshavares
arbetstid plus resväg. Barnen har med andra ord inte rätt att vara på förskolan den tid man
inte arbetar eller studerar.
Detta gäller inte de barn vars förälder är föräldraledig. Då har barnet som fyllt 3 år rätt till 15
timmar i veckan på förskolan.



Kontakt med förskolan
Har du /ni några frågor är ni välkomna att maila eller ringa oss
Förskolechef: 0735 90 60 41 Mail: stress.less1@hotmail.com
Lilla avdelningen: 031 93 28 93 Mail: lilla@hedenhos.net
Stora avdelningen: 0705 11 26 16 Mail: fsk@hedenhos.ne

