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GRANBY NYA FÖRSKOLA
Välkommen till Granby nya förskola!

Bra att veta om Granby nya förskola
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Granby nya förskola startade sin verksamhet i augusti 2013. Förskolan är organiserad i två
avdelningar, där förskolans yngsta barn går på Roten och de äldre till hör Kronan. Barnen är även
uppdelade i tre olika projektgrupper, en på Roten och två på Kronan. Till hösten går 11 barn på Roten
och 25 barn på Kronan.

Öppettider och kontaktuppgifter
Förskolan öppnar 06.30 varje dag och stänger 17.30. Finns behov av omsorg efter 17.30 ta kontakt
med personalen.
Telefonnummer till förskolan är 073 666 32 82. Varje medarbetare har en personlig mailadress som
är fornamn.efternamn@edu.sigtuna.se
Förskolechef är Lisa Linefjell och hon nås på lisa.linefjell@sigtuna.se och på telefon 073 6613533.
Sigtuna kommuns hemsida www.sigtuna.se
Följ oss gärna på Instagram; @granbynyaforskola eller https://www.instagram.com/granbynyaforskola/

Kalendarium (med reservation för förändringar)
Drop-in-fika

måndag 10 september 15.00 -16.30

Förskolan stängd

måndag 1 oktober, måndag 29 oktober, måndag 20 maj o tisdag 21 maj

Föräldramöte

måndag 8 oktober 18.00 -19.30

Lucia

torsdag 13 december 07.30

April

utvecklingssamtal

Vårfest

torsdag 16 maj 15.00 -16.30

Vistelsetider
När barnet börjar på förskolan ska föräldrarna fylla i ett vistelsetidsavtal. Vid bestående förändring av
vistelsetiden behöver vi veta det minst en månad innan och är det en tillfällig förändring vill vi veta
det senast fjorton dagar innan. Detta för att vi, vid behov, ska hinna ändra i personalens schema.
Med hjälp av en e-tjänst för förskola och fritidshem kan man dygnet runt gå in och ändra omsorgstid,
inkomst, säga upp platsen mm. Läs mer på www.sigtuna.se
Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. Vi
ser helst då att tiden förläggs så att barnet går mellan klockan 08.30–14.30 varje dag. Självklart kan
barnet vara ledig från förskolan när ni önskar, men tiden kan då inte tas igen i för- eller efterskott.
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Barn till föräldrar som är föräldraledig har rätt till 20 timmars vistelsetid i veckan fördelat på måndag
till fredag 08.30 – 12.30. Vid önskemål om andra vistelsetider kontaktas förskolechefen.

Hämtning och lämning
När du lämnar ditt barn vill vi gärna att ni berättar om det är något vi behöver veta. Vänd er i första
hand till den ordinarie personalen.
När du hämtar ditt barn vill vi gärna att ni kommer in på förskolan och tar er tid till en dialog med
personalen om hur barnets dag har varit. Detta är också ett bra tillfälle att uppdatera sig. Den mest
aktuella informationen sitter på ytterdörren samt på infotavlan i hallen
Vi ser gärna att ni undviker att prata i mobiltelefon vid hämtning o lämning.
Om någon annan än vårdnadshavaren (till exempel farmor, granne eller äldre syskon) ska hämta
barnet vill vi att ni meddelar personalen det.
Om ni vid hämtning blir sena ring oss på förskolan.

Mobiltelefoner och andra digitala enheter
På förskolan använder vi mobiltelefoner och lärplattor till flera olika saker. Huvudsakligen till att
dokumentera vår verksamhet och tillsammans med barnen reflektera kring bilder och filmer, men
också med hjälp av vissa appar använda mobiltelefonerna och lärplattorna som ett hjälpmedel till de
barn som behöver.

Personalen
Hösten 2018 arbetar Malin, Helena, Karin, Anki, Britt, Pia och Vappu på förskolan.
När personalen är sjuk eller hemma för vård av barn behöver vi ibland vikarier. Några av våra vikarier
har jobbat hos oss länge, andra är nya. När vi tar in vikarier tänker vi alltid utifrån barnens bästa och
det kan innebära att vi tillfälligt flyttar på ordinarie personal till den andra avdelningen. Alla som
arbetar på förskolan, både ordinarie och tillfälliga vikarier har visat upp utdrag ur belastningsregistret
och också skrivit på en försäkran om sekretess. Vi som arbetar på förskolan har hög sekretess vilket
betyder att vi bland annat inte ska prata om ditt barn med några andra än de som arbetar på
förskolan.

Roten
På Roten går förskolans yngsta barn i åldrarna 1-3 år.
Vistelsen inne på hemvisten varvas med utevistelse, både på gården och i närliggande skogsglänta.
Innemiljön präglas framförallt av den nyfikenhet som väcks i skogen och av barnen, samt av ett
material som väcker glädje och möjlighet till fri lek.
Viktiga ingredienser i vårt sätt att arbeta med barnen och genom projekt som löper över längre tid är
bland annat sång, rörelse till musik, målning, lekfullt skapande med lera, hantverk och pyssel.
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Kronan
På Kronan finns cirka 25 barn i åldrarna 3-5 år. Kronans fokus är nyfiket utforskande, tillit till egen
förmåga och lekfullt lärande.
På Kronan vistas barnen mycket utomhus på vår fina gård, men även i naturmiljön runt omkring
förskolan. Innemiljön förändras utefter barnens behov. Barnen erbjuds bland annat konstruktionslek,
skapande, musik och rörelse. Stor vikt läggs på fria leken och barnen deltar i projekt.

Projekt/projektgrupper
Under läsåret 2018-2019, kommer vi på Granby förskola ha ett gemensamt projektfokus: ”Möten
med fibonacci”. Barnen har under tidigare år fått möta solrosor, kottar, spiraler, snäckor och detta är
kopplat till fibonacci. För att kort förklara vad fibonacci är: ett matematiskt mönster som
återkommer i naturen, djur, musik, rymden m.m.
För oss pedagoger är fibonaccibegreppet nytt och spännande och vi ser fram mot att vara
medforskare tillsammans med barnen. Vårt fokus till en början kommer vara att skapa en miljö som
utmanar i olika språk ( ex lego, IKT , lera ) genom fibonacci.
Barnen är indelade i projektgrupper som främst har sin verksamhet tisdag, onsdag och torsdag.
Barnen är indelade i tre grupper efter födelseår.
Gruppens pedagoger blir de som sedan ansvarar för utvecklingssamtalen tillsammans med barnen
under våren 2019. Roten och Kronan kvarstår som avdelningar. Tisdag till torsdagsförmiddagar är
projekttid och resterande tid i veckan är barnen på respektive avdelning.

Våra måltider
Frukost äter vi 07.30 och vill ni att ert barn får frukost på förskolan ska ni vara på plats senast 07.30.
Lunchen äter vi i två matlag; de yngre äter 11.15 och de äldre barnen cirka klockan 12.00.
Mellanmålet delar vi också upp och de yngre äter 14.00 och de äldre 14.30.
Frukt äter vi cirka klockan 10.00.
Maten lagas i förskolans kök och matsedel hittar man kommunens hemsida www.sigtuna.se eller i
skolmats-appen. Mer information om maten som serveras på förskolorna hittar man på kommunens
hemsida.
Från och med höstterminen 2018 kommer Sigtuna kommun begära in läkarintyg/utdrag ur journal
för de barn, elever och pedagoger på förskola och skola som ansöker om allergikost eller särskild kost
av medicinska skäl. Mer info i bilaga 1.
Vi vill vara en förskola som ger barnen möjlighet att äta både gott, varierat, näringsriktigt och
ekologiskt. Det ansvarar vår centrala MatEnhet för. Det vi på förskolan kan påverka är att vi sällan
eller aldrig serverar kakor, saft, glass eller annat som är sött. Vi vädjar också till er föräldrar att inte ta
med sötsaker eller liknande till förskolan
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Vila
På Roten har vi sovvila och på Kronan läsvila. På Kronan varvar vi mellan högläsning, massage och
avslappning till musik. Till sovvilan på Roten tar förälder under barnets introduktion med kudde och
örngott och eventuellt egen filt till sitt barn. Föräldrarna ansvarar för att ta hem och tvätta
regelbundet.
Med sovvila menas inte att alla barn måste sova, utan att alla barn på Roten ges möjlighet till god
sömn. Vi har två rum som kan mörkläggas och där vilar och sover barnen på täcken. Med ett 45minuters spann där minst en pedagog är med för att skapa lugn och för att barnen ska komma ned i
varv, tror vi att de flesta med behov av middagssömn också får det. Skulle något barn inte ha somnat
inom 45 minuter så får barnet sitta en stund med en sagobok eller annan lugn aktivitet. Av
erfarenhet så har vi sett att de flesta av barnen mellan ett och tre år har behov av att sova mellan en
och två timmar mitt på dagen och att de är piggast på eftermiddagen om de fått sova tills de vaknar
av sig själva.

Födelsedagar
Vi uppmärksammar barnets födelsedag med sång och extra fin dukning vid lunch för
födelsedagsbarnet. På Kronan får barnet även gå en "födelsedagspromenad" där barnets liv berättas
kort i text och bilder inför gruppen. Mer information om ”födelsedagspromenaden” får ni av
personalen på Kronan.

Vid sjukdom
Vid sjukdom ring förskolan före klockan 08.00. Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer
tillbaka, senast klockan 15.00. Denna rutin gör det enklare för oss när det gäller planering av vår
personalsituation, för köket, samt vikariehantering. Om barnet är sjukt flera dagar räcker det att
ringa första dagen och sedan ringa igen när barnet är friskt. Om barnet är sjukt dagen/dagarna innan
helg så räknar vi med att han/hon kommer tillbaka på måndag. I annat fall ringer ni på måndag
morgon.
Vi på förskolan har ansvar för att ringa er om ert barn inte kommer och ert ansvar är att ringa oss.
Om ett barn inte kommer till förskolan hör vi alltid av oss under dagen. Viktigt att du vet att ditt barn
är saknat om det inte kommer till förskolan.

Sjukpolicy på Granby förskola
Feber: Påverkade barn ska vara hemma. Låt ditt barn få vara hemma en feberfri dag innan det
återgår till barngruppen.
Förkylning, hosta: Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i barngruppen. Barnet kan
vara påverkat utan feber och bör då vara hemma. Tänk på att barnet ska klara av förskolans
aktiviteter.
Ögoninflammation: Variga ögon är vanligt hos små barn och orsakas av virus eller bakterier. Om
barnet har röda och variga ögon men ingen snuva, ska barnet vara hemma tills symtomen upphört.
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Scharlakansfeber: Orsakas av streptokocker. Symtomen är halsont, ”smultrontunga”, finprickigt
utslag som oftast ses i ljumskar och armhålor. Barnet ska vara hemma två dagar efter påbörjad
behandling för att bli smittfritt. Inkubationstid 1-7 dygn.
Kikhosta: Kikhosta börjar som vanlig förkylning. Efter någon vecka kan hostattacker, kikningar och
kräkningar uppträda. Kikhostan smittar mest i början innan de typiska symtomen uppträder, men
smittsamheten kan bestå under hela hostperioden. Smittsamheten påverkas dock av
antibiotikabehandling. Det är viktigt att alla föräldrar till barn i grupp får besked om något barn
insjuknat, eftersom barnen kan ha yngre syskon hemma som inte ännu har ett fullständigt
vaccinationsskydd. Allmäntillståndet avgör om barnet ska vara hemma. Inkubationstiden 7-14 dygn.
Höstblåsor: Smittsam virussjukdom, som ger feber samt blåsor i mun, på händer och fötter. Barnet
ska vara hemma så länge som det är påverkat av blåsor och feber. Inkubationstiden är 3-5 dygn.
Springmask: Är en vanlig och ofarlig åkomma. Barnet behöver inte vara hemma om det behandlas
med läkemedel från vårdcentral.
Svinkoppor: En relativt vanlig och smittsam hudinfektion orsakad av streptokocker/stafylokocker,
börjar som små varfyllda blåsor som så småningom brister och infektionen kan därmed sprida sig.
Mer utbredda förändringar kan kräva antibiotikabehandling. Kontakta vården för bedömning.
Utslagens omfattning och var de sitter avgör om barnet behöver vara hemma.
Vattkoppor: Är mycket smittsam virusinfektion med ofta intensivt kliande, små vätskefyllda
blåsor/koppor. När endast torra skorpor återstår är smittsamheten liten. Allmäntillståndet avgör när
barnen kan återgå till barngruppen. Inkubationstiden är från 1-2 dagar före till cirka 1 vecka efter
första utslagen.
Magsjuka/kräksjuka, diarré: Barnet ska vara hemma två dygn (48 tim) efter tillfrisknandet. Smittade
personer kan sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat. Då spridningen kan
blir mycket stor bland personer som samlas och lever tätt inpå varandra, till exempel på förskola, ska
även de syskon till sjukt barn som går i barngrupp/förskola stanna hemma. Inkubationstiden är 1-3
dygn.
Källa:” När barnet är sjukt”. Landstinget i Uppsala Län

Mediciner och behandlingar
Förskolan kan inte ta ansvar för att ge antibiotika eller liknande under barnens dag på förskolan. När
det gäller livsuppehållande behandling som till exempel att ge insulin till barn med diabetes eller
insatser vid allergi gör vi skriftliga överenskommelser med varje enskild vårdnadshavare. Oavsett
utgångsläget är läkarintyg ett krav.

Kläder
Vi är ute varje dag på förskolan, antingen på vår gård eller en tur till skogen. Barnen ska ha
ytterkläder efter väder, ombyte och kläderna ska vara märkta. Kom även ihåg att märka strumpor.
Det är annars sådant som lätt kommer vilse. Kläder som inte är märkta, och som kommit vilse, lägger
vi i "Vems?-lådan" i hallen.
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För att göra barnen självständiga och trygga är det bra om barnen har kläder som är lätta för dem att
ta av och på sig.
Ta en titt i torkskåpen, som är märkta med respektive avdelningsnamn, ifall ni saknar något plagg.
Gummistövlar hängs på väggen i groventrén och regnkläder på en rullande klädställning. Andra skor
och ytterkläder samt extrakläder förvaras på barnets hylla.
Blöjor tas med till förskolan, vi sätter upp en påminnelse på hyllan när de börjar ta slut.

Leksaker hemifrån
Om barnen vill ta med sig sitt gosedjur till förskolan är det ok. Övriga leksaker vill vi att barnen
behåller hemma.

Styrdokument
Sedan 2010 då Skollagen kom ingår förskolan som en del av utbildningsväsendet. Vårt uppdrag styrs
av Skollagen och av Läroplan för förskolan (LPFÖ 98/2016). Dessutom har politiken i kommunen,
Barn och ungdomsnämnden, beslutat om ett Skolutvecklingsprogram för förskolan och skola .
Tillsammans med alla andra anställda i kommunen har vi också en gemensam värdegrund.
De kommunala förskolorna i kommunen har enats om att arbeta med inspiration av Reggio Emilia.
Läs mer på Reggio Emilia Institutets hemsida, www.reggioemilia.se

Likabehandlingsarbetet
På förskolan ska alla barn känna sig trygga och inte bli utsatta för mobbning, kränkning eller
diskriminerande behandling. Granby förskola har en plan mot kränkning och diskriminerande
behandling. Den planen får alla familjer. I den står bland annat hur förskolan jobbar i det dagliga
arbetet med dessa frågor, men även vilken delaktighet föräldrarna kan ha för att förebygga och
främja förskolans likabehandlingsarbete. Den texten har föräldrarna i föräldrasamrådsgruppen
formulerat.
Om ett barn utsätts för kränkande behandling på förskolan gör förskolechefen en anmälan på
särskild blankett. Anmälan går till ansvarig på barn – och ungdomsförvaltningen. I anmälan ingår att
också skriva ner vilka åtgärder som gjorts och hur man följer upp anmälan. Vid en eventuell anmälan
informeras alltid vårdnadshavarna.
Alla som arbetar på förskolan har en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Tillbud och olyckor
När ett barn på förskolan skadar sig eller ett tillbud sker fyller ansvarig pedagog i en särskilt blankett.
Detta för att bland annat kunna identifiera incidenter som återkommer och därför behöver åtgärdas.
Alla barn i förskolan är försäkrade under sin dag på förskolan. Läs mer på www.sigtuna.se
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IKT-arbete
(Informations och KommunikationsTeknik)
På förskolan använder sig barnen bland annat av våra lärplattor. Med hjälp av den får barnen
ytterligare ett verktyg för att uppleva med alla sina sinnen. Barnen ska möta den nya tekniken i
förskolan och genom lek och utforskande får de lära sig att tillämpa nya erfarenheter.

Föräldrasamverkan
Förskolans föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka
verksamheten i förskolan. Föräldrar är alltid välkomna att vara med sitt barn på förskolan. Förskolan
bjuder in till ett föräldramöte under hösten och till andra evenemang som genomförs under läsåret,
till exempel drop-in-fika, lucia, vårfest mm.

Utvecklingssamtal
Under våren bjuds respektive vårdnadshavare in för att tillsammans med barnen ha ett samtal med
ansvarig pedagog. Vid behov av samtal under läsåret kontaktas personalen.

Förskolan stängd (se kalendarium)
Förskolan stänger fyra veckor under sommarperioden och även under jullovsperioden. Under
hösten 2018 är förskolan stängd fredag 29 september och måndag 30 oktober. Under våren 2019
stänger vi förskolan måndag 28 maj och tisdag 29 maj. OBS! Vid behov av omsorg när förskolan är
stängd kontaktas förskolechefen senast fjorton dagar innan stängningen.

Övergång till skolan
I augusti det år barnet fyller sex år börjar det i förskoleklassen. Vårdnadshavarna gör ett val av skola i
februari det året barnet ska börja förskoleklass. All information om skolval, upptagningsområden,
informationsmöten på skolorna finns på www.sigtuna.se, (”Barn och utbildning”, ”Skolportalen”,
”Skolval”).

Policy gällande fotografering och dokumentation
I förskoleverksamheten finns ett önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i
den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Förskolan och förskolans gård är ingen allmän
plats och det finns vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska fotograferas av andra. Med
utgångspunkt från detta och efter att ha samrått med jurist på Barn- och ungdomsförvaltningen,
Sigtuna kommun, har vi fattat följande policy.
Förskolan har en tradition av att boka externa fotografer för att vårdnadshavare skall ha möjlighet att
köpa porträttbild och gruppbild. I och med nämndbeslut om kostnadsfri förskola och skola kommer vi
inte tillhandahålla vår verksamhetstid och våra lokaler till en aktivitet som innebär en kostnad för de
familjer som har plats på förskolorna i vårt område.
Generellt fotoförbud
Idag sprids fotomaterial via t ex e-mail, bloggar och Facebook. Spridningen av foton går inte att
kontrollera för den person som har lagt ut ett foto. Att bilder sprids på detta sätt är ofta helt
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harmlöst men kan få negativa konsekvenser för enskilda vilket förskolan inte vill medverka till, som
till exempel att barn som vistas i landet utan tillstånd s.k. ”gömda barn” eller barn med skyddad
identitet mot sin vilja syns på bilder. Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, kräver samtycke vid
publicering av foton av individer på internet. I de fall till exempel en förälder tar foton på ett antal
barn och lägger ut dem på internet, så är den föräldern ansvarig för den specifika hanteringen av
personuppgifter (publicering av fotona).
För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt så har förskolan fattat följande policy:
Endast personalen fotograferar och filmar den dagliga verksamheten för den pedagogiska
dokumentationen. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsmaterial som används i gemensam
reflektion med barn och personal för att utveckla projekt och verksamheten.
Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar fotografera sina egna
barn. Det är tillåtet att fotografera före/efter t ex Lucia-tåg under förutsättning att inga andra barn är
med på bilden eller att en överenskommelse är gjord med vårdnadshavare till de barn som man vill
fotografera och att de vårdnadshavarna är med på tillställningen.
Vårdnadshavare ska vid behov lämna sitt samtycke till huruvida barnet/barnen ska få förekomma på
förskolans hemsida och i sociala medier relaterade till förskolans arbete.
Dokumentation av olika slag är nödvändig i förskolan då det utgör arbetsmaterial för barnen och
pedagogerna. Ibland används fotografering som en dokumentationsform. Vårdnadshavare får ta del
av dokumentation i samband med t ex utvecklingssamtal. Dokumentationen ska då vara granskad av
pedagogerna för att säkerställa att det endast är barn, vars vårdnadshavare har gett tillstånd till
fotografering/publicering, som finns med på bilderna.
Vi önskar förståelse för vårt ställningstagande som grundar sig på respekten för det enskilda barnet
och dess familj.
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Bilaga 1
Information om krav på läkarintyg HT 2018
Från och med höstterminen 2018 kommer Sigtuna kommun begära in läkarintyg/utdrag ur
journal för de elever och pedagoger på förskola och skola som ansöker om allergikost eller
särskild kost av medicinska skäl.
Anledningen till detta är att vi varje år får in många ansökningar om allergikost som inte stämmer.
Vid hantering och tillagning av framför allt allergikoster är det mycket viktigt att vi får korrekt
information från början så att vi kan ge säker mat till våra elever och pedagoger.
Särskild kost av medicinska skäl som inte är allergikost kommer också innefattas av kravet på
läkarintyg/utdrag ur journal. Det kan vara exempelvis diagnoser som gör att man behöver
anpassad kost.
Läkarintyget/utdraget ur journal får inte vara äldre än 1 år.
Ansökan kommer från och med höstterminen inte längre att finnas i pappersform utan görs
digitalt av vårdnadshavarna.
Ansökan om annan kost som exempelvis vegetariskt ska också göras där. Naturligtvis krävs inget
läkarintyg för den typen av kost.
Inloggning till ansökan kommer att ligga på Sigtuna kommuns hemsida under Digitala tjänster
samt under Barn & Utbildning och ansökningarna kan skickas in från och med den 1 juni. Vi
behöver ansökan före den 15 augusti 2018.

Vid frågor vänligen kontakta
allergimat@sigtuna.se
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