Skördefest

Det finns så många märken av händer
små
på fönster, möbler, ja allt du tänker på.
Men stopp ett tag och tänk på hur tiden
rinner fort
och alla märken är borta som jag har
gjort...

Runstens
förskola
Runstens förskola
Spjutterumsvägen 13
38694 FÄRJESTADEN
Stubben 0485/88262 Tuvan 0485/88362
E-post: runstensforskola@gmail.com
Rektor: Marwin Johansson 0485-882 00
E-post:: marwin.johansson@borgholm.se

Runstens förskola
Förskolans verksamhet

Runstens förskola heter ligger i
Runsten på östra Öland. Förskolan har ca. 35-40 barn i åldrarna
1-5år inskrivna. På Runstens
förskola ges barnen möjlighet
till en varierande verksamhet,
både inomhus och utomhus.
Sedan hösten 2016 hittar ni oss
i Runsten skolas f.d. lokaler. Här
möter ni oss i nyrenoverade lokaler och barnen går på sina avdelningar; Tuvan & Stubben.

På Runstens förskola arbetar vi med en
verksamehtsidé som i grund och botten
bygger på att barnen ska ha en rolig,
lärorik och trygg vardag. Till vår hjälp
har vi förskolans läroplan, Lpfö98:2010
och vårt visionsdokument ”Tre grundpelare” (se www.borgholm.se)
Tillsammans är ett värdeord för oss och
vi betonar vikten av att vara EN förskola
där alla känner alla. Genom ex. pedagogisk dokumentation, samtal och observationer ges vi möjlighet att ta tillvara
barnens egna tankar och funderingar.
Reflektionerna utvecklar och utmanar
oss alla i våra projekt. Ett område som
vi fokuserar extra mycket på är pedagogisk odling och vi arbetar återkommande med projekt såsom "Från jord
till bord". Språkutveckling och socialt
samspel är också områden som är ofta
återkommande i våra grundtankar.
På förskolan arbetar vi även utifrån en
Sol- & vind profil där vi arbetat fram
mål som arbetar mot vår uteverksamhet.

Vi arbetar efter en årsplan där vi alla, både
personal, barn & föräldrar kan följa årets
struktur och organisation. Det ger alla en
inblick och en delaktighet över vad som sker
i förskolan och vad som komma skall.
Årsplanen innehåller allt från inskolning &
grundverksamhet till traditioner & samverkansformer mellan hem och förskola.

