En dag på Pärlan
6.00 – Förskolan öppnar.
7.15 – Vi äter frukost.
Under förmiddagen har vi olika aktiviteter inne och ute.
10.45 – Lunch.
Efter lunch har vi vila och fri lek.
14.00 – Vi äter mellanmål.
Under eftermiddagen är vi inne och ute.
17.30 – Förskolan stänger.

Välkommen
till
Solstrålen Pärlan

Tänk på att:
•
•
•
•
•
•

Meddela oss alltid om ditt barn av någon
anledning inte kommer till förskolan.
Säg till om det är någon annan än
vårdnadshavare som hämtar.
Stanna hemma en dag extra vid sjukdom så
ditt barn orkar med en dag på förskolan.
Märk ditt barns kläder, nappar, filtar etc.
Tala om för någon personal när du lämnar och
hämtar ditt barn.
Vagnarna står alltid ute, så om du vill ha din
vagn inomhus över natten får du ta med den
hem.

En förskola med kristen värdegrund

Förskolan Solstrålen består av tre avdelningar. Pärlan finns
på Skogsgatan i Örnsköldsvik och Safiren och Rubinen
finns på Brogatan i Domsjö.
Viktiga telefonnummer:
Pärlan: 070-611 72 43
Förskolechef David Johansson: 070-175 57 81
Bitr. förskolechef Therese Björnler: 072-516 67 07

Barnets vistelsetid
Barnets vistelsetid är din arbets-/studietid plus skälig restid
till och från. Tänk på att lägga in tiderna på Tyra i god tid.
15-timmarstiderna: Tisdag, onsdag, torsdag 8.30-13.30.
Frånvaroanmälan/schemaändring görs alltid via Tyra.
Skicka även ett sms till vår telefon om ändringen gäller
samma dag.
Sjukdom: Tänk på att inte ha för bråttom tillbaka! Barnet
behöver en feberfri dag, eller vid magsjuka, 48 symptomfria
timmar och äta som vanligt igen.
Om vi ser att barnet inte orkar vara på förskolan ringer vi
efter en förälder, även om det inte finns något konkret att ”ta
på” – barnets allmäntillstånd är avgörande.
Tyra
Vi använder oss av Tyra för att hantera barnens scheman och
närvaro. Vårdnadshavaren checkar in och ut sitt barn varje
dag. Vi skickar även ut meddelanden via Tyra.

På Pärlan jobbar vi efter en modell som kallas CORpedagogik. Den symboliseras av hjärtat och dess fyra
kammare. De fyra kamrarna innehåller områdena rörelse,
relationer, kreativitet och kunskapsutveckling. Denna
pedagogik stämmer också överens med förskolans kristna
värdegrund.
Vi kommer även att börja jobba utifrån Friluftsfrämjandets
Skogsmulle i förskolan. Barn mår bra av att vara ute. Det
finns dessutom stora utvecklingsfördelar. Genom att flytta ut
delar av den pedagogiska verksamheten blir barns inlärning,
koncentration, kreativitet och motorik mycket bättre.

Ta med:
Blöjor (om ditt barn använder det)
Extrakläder – för både inne och utebruk
Ytterkläder för alla väder (vädret kan ändras under dagen)
Hjälm
Vagn med regnskydd, sele, filtar, åkpåse. (Hel och säker
vagn!)
ev. tutte (märkt), gosedjur eller snutte
För mer information: www.forskolaovik.se

