VÄLKOMMEN TILL
FÖRSKOLAN
Bergs kommun
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Välkommen till förskolan
Förskolan är en skolform för barn från 1 års ålder som lyder under skollagen.
Dess uppgift är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd
för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande, samtidigt ska den vara organiserad så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.
I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för
barnet hela dagen. Lek och skapande liksom barnets eget utforskande ges stort
utrymme. Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn som deltar.
Förskolan är öppen måndag-fredag hela året, undantaget helgdagar. De dagliga
öppettiderna anpassas till behovet på den enskilda förskolan, inom tiden 06.0018.00.

Regler och riktlinjer för förskoleverksamheten
Bergs kommun erbjuder förskoleplats till föräldrar som vistas stadigvarande i
kommunen förutsatt att föräldrarna förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.
Schema för vistelsetid lämnas till förskolan. Schemat får endast innehålla arbetstid/studietid plus restid till och från arbetsplatsen/skolan. Under förälders lediga
dagar och semester ska barnet vistas hemma. Det går inte att ta igen tid om ett
barn är sjuk, ledigt eller på annat sätt inte har vistats på förskolan enligt schema.
Om det finns behov av utökad tid i förskolan ansöker vårdnadshavare skriftligt
till Barn och utbildningschef.
Höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuder kommunen alla barn allmän förskola 15 timmar i veckan. Den följer skolans läsårs- och lovtider. Schemat för
den allmänna förskolan bestäms på respektive förskola och är anpassad efter den
pedagogiska verksamheten. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. De barn som
har en vistelsetid mer än 15 timmar per vecka får en avgiftsreducering motsvarande detta för den totala förskoleplatsen.
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Barn till arbetssökande och föräldralediga följer tiderna som är angivna för den
allmänna förskolan. Är barnet under 3 år har de rätt att vistas på förskolan hela
året. From höstterminen barnet fyller 3 år övergår det till allmän förskola och vistelsetiden följer skolans läsår. Finns det önskemål att nyttja förskoleplatsen under
skolloven ska detta anmälas i god tid till förskolan på schemablanketten. Vistelsetiden är fortfarande 15 timmar och den är avgiftsbelagd upp till deltid.
Barnet har olycksfallsförsäkring genom en kollektivförsäkring i Bergs kommun.
Försäkringen gäller dygnet runt, året om, såväl vistelsetid som fritid.
Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa i Bergs kommun.
Verksamhetsnämnden har beslutat (2011-10-05) att förskolan har rätt att stänga 4
dagar/år för fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten.
Inskolningen på förskolan varierar, den planeras av pedagogerna i samråd med
föräldrar. I de flesta inskolningar avsätts två veckor där föräldern ska finnas tillgänglig med kort varsel.
Uppsägning av förskoleplats ska göras skriftligt tre månader i förväg.
Förskolorna i kommunen har tillsammans med BVC utarbetat en smittskyddspolicy, där finns rekommendationer vid sjukdom.
Frågor gällande förskolan besvaras gärna av pedagoger eller förskolechef på din
förskola. Vidare information finns på kommunens hemsida www.berg.se
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Bergs kommun
Barn och utbildning
Box 73
840 40 Svenstavik
Vxl: 0687 - 161 00
www.berg.se
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