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Välkommen till Kiaby förskola.
Kiaby är en liten by nära natursköna områden som Kjugekull och Oppmannasjön och med lantbruk och skog som närmsta grannar. Kör
man genom den lilla byn syns två äldre tegelbyggnader. Här ligger
Kiaby förskola och skola alldeles intill varandra som skapar trygghet
och gemenskap och där barnen är allas ansvar.
Öppettider och telefonnummer
Vi har öppet mellan klockan
06:30 och 18:00 (18:30 vid behov).
Förskolan har tre avdelningar.
Nallen 1-3 år
Humlan 3-4 år
Loftet 4-5 år
Köket
Förskolechef

0733 13 45 31
0733 13 40 45
0733 13 40 48
044 13 46 98
0733 13 93 73

Mellan kl. 06:30 och 07:15 samt mellan 16:15 och 18:00 då avdelningarna är sammanslagna, går det bra att ringa till Nallens telefon.
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På Kiaby förskola tänker och arbetar vi så här kring följande mål
och riktlinjer. (Ur läroplan för förskolan LPFÖ 98 reviderad 2010)

Normer och värden

Alla barn på förskolan är ”allas barn”. Vi hjälps åt mellan
avdelningarna och pedagogerna tar ansvar för alla barnen på
förskolan.
Vi vill att barnen utvecklas till solidariska och ansvarstagande individer som visar varandra respekt.

Utveckling och lärande

Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje
barn ska känna tilltro till sin egen förmåga.
För att skapa mångfald i barnens lärande vill vi erbjuda en rolig
och lustfylld miljö där lek och lärande får stort utrymme.
Barnen ska få utforska på egen hand och tillsammans med andra.

Barns inflytande

Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och
idéer för att de på så sätt får möjlighet att påverka sin dag på
förskolan.

Förskola och hem

Vi värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt. Tillsammans med vårdnadshavare vill vi skapa ett öppet
klimat där vi i ett nära och förtroendefullt samarbete värnar om varje
barns utveckling och trygghet.

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Vi samarbetar med skolan för att barnens övergång ska bli trygg,
lustfylld och spännande.
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Uppföljning, utvärdering och analys

Vårt arbete i förskolan dokumenteras, följs upp och
utvärderas.

Förskolechefens ansvar

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för verksamheten.
Inskolning
Inskolningen handlar om att knyta kontakter med varandra och bygga varaktiga relationer. Tider och rutiner för inskolning meddelas på
varje avdelning.
Vid sjukdom
Vi vill att ni som vårdnadshavare via edWise, via SMS eller ringer till
respektive avdelning och anmäler när ert barn är sjukt. Vi vill även att
ni meddelar förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka.
För råd och information om sjukdomar finns i broschyren ”När ditt
barn blir sjukt” som ges ut av Region Skåne, du hittar den på:
www.skane.se/smittskydd
Vid feber rekommenderas en feberfri dag hemma innan barnet återgår till förskolan. Barnets allmäntillstånd avgör också när barnet kan
återgå till verksamheten.
Vid magsjuka rekommenderas att barnet är hemma 48 timmar efter
det att man blivit frisk. Vi vill även att barnet stannar hemma om det
finns magsjuka i familjen.
Vistelsetid på förskolan
Barnet lämnas på förskolan vid vårdnadshavarens arbete eller studier. Vi vill att ni lämnar in aktuellt schema och meddelar förskolans
personal när det blir ändringar.
Vid vårdnadshavarens föräldraledighet eller arbetslöshet får barnet
lämnas på förskolan 15 tim/vecka. Förskolechefen beslutar om vilka
tider som gäller. För barnen på Kiaby förskola gäller tre dagar i veckan
tisdag, onsdag och torsdag 08.30 - 13.30.
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Arbetslaget har planering ca två timmar/vecka där arbetet/verksamheten följs upp, utvärderas och analyseras utifrån mål och riktlinjer
(ur LPFÖ 98 rev 2010).
Vid jul och under sommarmånaderna är tiderna för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa och lämnar 15 tim/
vecka, för både syskon-/ och småbarnsavdelningar, fem dagar i veckan mellan kl. 08:00 och 11:00.
Under sommarmånaderna förutsätts barn till föräldralediga eller arbetslösa vara ledigt minst fyra veckor.
Allmän förskola pågår fem dagar i veckan mellan kl. 08:00 och 11:00.
Allmän förskola följer skolans terminstider och lov och gäller från och
med höstterminen det år barnet fyller 3 år.
Har ni som vårdnadshavare semester eller annan ledighet betyder
det även att ert barn är ledigt från förskolan.
Information och tillämpningsföreskrifter hittar ni på:
www.kristianstad.se
Sammanslagning
Förskolans avdelningar är sammanslagna vid jul och under sommarmånaderna. Detta innebär att ditt barn kan få vara på en annan förskola eller en annan avdelning och med annan personal än ordinarie.
Vi flyttar Kiabys verksamhet till Kulladal under vissa dagar/veckor på
jul och sommarlov. Kiaby förskola har fyra planeringsdagar per år, då
personalen får fortbildning/kompetensutveckling. Två dagar är förskolan öppen med vikarier. Två dagar är förskolan stängd. P
lats erbjuds då för ert barn på en annan förskola.
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Bra att veta
Detta bör finnas i barnets fack
Extrakläder såsom;
tröjor, byxor, strumpor, kalsonger/trosor, regnkläder och gummistövlar (namna kläderna)
Blöjor
Snuttefilt/napp/gosedjur (om barnet har detta som en
trygghetssak)
Tillagningen av vår mat sker på förskolan
Övrigt
Ta del av information/infoblad via mejl eller anslagstavla
Föräldraföreningen FIKAfinns för er skull och är er möjlighet att påverka i förskolan. En ”Tips och idéer” – låda finns vid huvudentrén
Meddela personalen på förskolan om ert barn har allergier
eller mediciner. Tänk extra på detta då ni lämnar till personal som inte
är ordinarie
En gång per termin bjuder vi in till föräldramöte
En gång per läsår erbjuds ni ett nyckelsamtal/nulägessamtal där vi
samtalar om barnets styrkor och förmågor samt om ert barns vistelse
här på förskolan
Fotoförbud råder inom förskolans område
Tänk på att inte använda bilder från Kiaby förskola på Internet och
sociala medier såsom Facebook eller Twitter.
Mer information finns påhemsidan www.kristianstad.se
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edWise
edWise är den lärportal som används inom våra kommunala förskolor
och skolor. Det finns olika sätt att använda edWise på. Varje förskola
och skola använder edWise utifrån sina förutsättningar och behov. För
att få reda på mer om en specifik förskolas eller skolas användning,
ska du kontakta förskolechef eller rektor.
edWise för vårdnadshavare
Som vårdnadshavare hittar du inloggningen till edWise på
kristianstad.se. På startsidan under rubriken E-tjänster står ”Edwiseför vårdnadshavare” klickar du där startar inloggningen. Du loggar in
i lärplattformen med BankID. Är du god man, fosterförälder eller ett
familjehem och därmed behöver få tillgång till ett barn eller en elev i
edWise, ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan.
De hjälper dig så att du kan logga in via BankID. Det finns även en app
”Tieto Edu” som du som vårdnadshavare kan använda och få
information ifrån förskolan/skolan.
Behöver du som vårdnadshavare hjälp med edWise ska du prata med
ditt barns förskollärare, lärare eller mentor.

		7

Kiaby förskola
Kiabyvägen 403
291 68 FJÄLKINGE
www.kristianstad.se
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