Verksamhetsidé

Gärdslösa förskola ska vara en
lustfylld och trygg mötesplats
där vi arbetar med att alla
barn ska få möjlighet att erövra sina sociala förmågor. Vi
använder lärplattor i vår vardag för att dokumentera tillsammans.
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Gärdslösa
Förskola

Sparven 0485-88232
Svalan 0485-88233
Vipan 0485-88234

GÄRDSLÖSA FÖRSKOLA
N:a Gärdslösa 63, 387 93 Borgholm
Sparven 0485-88232 Svalan 0485-88233 Vipan 0485-88234
Tf Rektor/förskolechef Helena Johansson Stegert 0485-88159
Fritidshemmet Gärdet 0485/88237
Köket i Rälla 0485/88678
Skolassistent Carita Bäck 0485/88690

Gärdslösa förskola
Gärdslösa förskola ligger på Ölands östra
sidan i lugn bymiljö med närhet till naturen och havet. I direkt anslutning ligger
Gärdslösa skola, där arbetar barn från
förskoleklass till klass 5.
Förskolan består av tre avdelningar, Sparven för 1-2 åringar, Svalan för 2-3 åringar
och Vipan för 4-5 åringar.
Inom vårt rektorsområde har vi tagit fram
ett dokument för att visa vår röda tråd
från förskolan upp till årskurs 5. Vi kallar
det "Våra tre grundpelare". Det finns att
läsa på förskolans hemsida,
www.borgholm.se.

Vår förskola är öppen 6:00-17:00
Fritids stänger för de barn som är
kvar mellan 17:00-18:30.

Ta alltid kontakt med personal vid lämning och hämtning!

Inskolningen
På vår förskola tillämpar vi föräldraaktiv
inskolning. Det innebär att du som förälder är aktiv med ditt barn i verksamheten
under några heldagar. Du och ditt barn
får tillsammans uppleva och bli bekanta
med förekommande situationer på förskolan och ni kan i lugn och ro lära
känna de andra barnen och pedagogerna. Ni får också en inblick i förskolans
verksamhet. Inskolningen är individuell
och kan skilja sig från barn till barn.

DU ÄR VIKTIG...det är du som förälder som
står ditt barn närmast! Dina synpunkter är
därför betydelsefulla för oss på förskolan.
Det är lättare för personalen att ge ditt barn
vad det behöver om du talar om vad du tycker.

Viktigt att tänka på...
Har du barn med specialkost måste du
själv ringa till köket i Rälla och avbeställa
mat om ditt barn inte kommer till förskolan sin bokade tid. Meddela alltid oss om
ditt barn inte kommer sin bokade tid.
Sjuk och friskanmälan innan kl 8:00.
Berätta för oss om det är någon annan
än du/vårdnadshavare som ska hämta
ditt barn. Tänk på att lämna in aktuella
schemalappar samt uppdatera era uppgifter på telefonlistan.
Vi är ute i alla väder så barnen behöver
mycket extrakläder/ombyteskläder. Stövlar även soliga dagar då vi leker med
vatten.

Du som förälder är alltid välkommen att
vara med på förskolan!

Vi är certifierade i Grön Flagg!

