Förskola – skola – fritidshem
Tillsammans för barnets bästa!

Forsviks friskolas förskola
En förskola att växa i
Vår förskola har tre åldersindelade grupper. På Villa Villekulla finns 1-2-åringar, på
Lönneberga finns 3-4-åringar och på Bullerbyn finns 5-åringar.
5-årsgruppen skapar en unik möjlighet för en trygg och naturlig övergång till förskoleklass och
skola.
Miljön, materialet och verksamheten anpassas i takt med att barnen växer och utvecklas. På så
sätt ställs barn och pedagoger ständigt inför nya och spännande utmaningar i nya lärmiljöer.
Vi sätter stort värde på personaltätheten och våra små barngrupper.

Trygghet
Hos oss värnar vi om:
•
•
•
•
•

varje enskilt barn
små barngrupper
samarbete mellan avdelningarna
för barnen välkänd personal
värdegrund

Lärande
Hos oss möter barnen:
•
•
•
•
•

temainriktat arbetssätt
pedagoger som ser till varje barns behov
glädje att lära
leken som lärande
stimulerande miljöer

Natur och miljö
Hos oss får barnen:
•
•
•
•
•

sova utomhus
skogsutflykter varje vecka
mycket utevistelse
använda naturen som en viktig lärandemiljö
vara en del av ett hållbart tänk kring natur och miljö

Kommunikation
Hos oss får barnen goda möjligheter att utveckla:
•
•
•
•
•

kroppsspråket
det talade språket
det estetiska språket
det skrivna språket
det matematiska språket

Mat
Hos oss erbjuder vi:
•
•
•
•
•

ekologisk frukt i möjligaste mån
närproducerade råvaror, samt viltkött på menyn
närproducerade och ekologiska mejerivaror
mat lagad i skolans nya kök
minimalt användande av halvfabrikat, e-nummer och socker

Vill du veta mer?
0505-419 01
www.forsviksfriskola.se
camilla.w@forsviksfriskola.se
facebook.com/forsviksfriskola

Lite mer fakta…
• Forsviks friskola är en icke vinstdrivande, ideell förening som är
politiskt och religiöst obunden
• Förskolan följer den nationella läroplanen för förskolan
• Förskolan tillämpar maxtaxa
• Förskolan arbetar aktivt för ett bra samarbete mellan hemmet och
förskolan
• Vi är flexibla vad gäller att tillmötesgå ert behov av barnomsorg

