
 

Dagordning vid informationsmöte till 

vårdnadshavare förskolan den 2019-09-17 

 

 

• Förskolan 2019–2020  

Förskolan har 33 barn med 8 pedagoger. Förskolan är en avdelning som delas upp i 

tre mindre grupper delar av dagen. Abborrana är de yngsta barnen och är med 

Madelene och Ann. Mellan barnen är gäddorna och jobbar med Lena och Anna Leijon. 

De äldsta är laxarna och jobbar med Ulrika, Florije, Sofie och Johanna Hilli-Sjöqvist. 

• Presentation ny personal 

Barnskötarna Anna Leijon och Johanna Hilli-Sjöqvist presenteras 

• Förskolans broschyr 

Kort genomgång av Ulrika. Finns att få på förskolan. HYFS-veckan pågår och vi tänker 

på god handhygien. Viktigt att var observanta på löss mm. I broschyren finns HYFS 

riktlinjer som vi sak följa vid barns sjukdomar. 

• Förskolans läroplan och måluppfyllelse 

Helena berättar om ny läroplan Lpfö 18, om vikten av bildning, omsorg och lek på 

förskolan. Förskolelärare ansvarar för undervisningen.  

• Överklagansmöjlighet 

Skolans hemsida. Läs under fliken Likabehandling 

• Gemensamma satsningsområden Torsö skärgårdsskola förskola, grundskola och 

fritidshem 

 Skolans hemsida. Läs under fliken om oss Torsö skärgårdsskolas gemensamma arbete 

• Likabehandlingsplan – årlig plan för likabehandling                                                                                       

Skolans hemsida. Läs under fliken Likabehandling 

• Förskolans mål 2019–2020  

Fokus på naturvervetenskap med kemi, fysik och biologi på förskolans nivå                   

Att bli känslosmart! Träna på förståelsen av olika känslor som är en viktig drivkraft i 

allt.  

• Värdegrund Lika – Unika                                                                                                                             

Anna presenterar projektet som barn, elever, föräldrar och personal deltar i! Alla får gör 

sin egen pusselbit till skolans stora pussel.  

 

• Kalendarium:                                                                                           

Hösten 2019 

Förskolan/fritidshem stängt mån 28 okt, elever höstlov v. 44.  

Torsdag den 12 december luciafirande 



20 december julavslutning på skolan för elever 

 

Våren 2020  

Förskolan/fritidshem stängt: mån 9/3 och fre 25/5 

Familjekväll torsdag 28 maj 

Skolavslutning fredag 12 juni 

 

• Övriga frågor 

Personalen på förskolan arbetar olika perioder med olika åldrar och följer inte 

automatiskt med något fiskstim.   

 


