Välkommen till Pärlan!

Övergripande beskrivning av verksamheten
Kyrkans förskola Pärlan är en fristående förskola som drivs av Vallentuna församling.
Kyrkans förskola Pärlan är inrymd i församlingens före detta prästgård. Förskolan har två
avdelningar. Avdelningen Småpärlorna för de yngsta barnen är i husets markplan och
avdelningen Storpärlorna för de äldsta barnen i husets övre plan. Avdelningen Småpärlorna
har 13 st. barn och avdelningen Storpärlorna har 19 st. barn.

Verksamhet och verksamhetsidé
Vårt mål är att barnen på Pärlan ska få en god omvårdnad med en väl planerad och anpassad
pedagogik i enlighet med styrdokumenten, där ni föräldrar skall känna er trygga och nöjda med den
omsorg och utbildning vi ger era barn. I lpfö 2018 står att: Utbildningen i förskolan ska lägga grunden
för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå
från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
(Lpfö 2018 s.7)

Förskolan Pärlan är en förskola med mycket hög kvalité och vi arbetar i linje med
styrdokumenten. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats till att bli en av
kommunens bästa förskolor. Det är mätbart via olika parametrar, bland annat kommunens
tillsynsbesök och årliga kvalitetsrapporter men även enkäter från vårdnadshavare, barn och
personal visar att vi är en förskola med hög pedagogisk kvalitet, trivsel och mycket fint rykte.
Strävan efter att förbättra och utveckla verksamheten finns alltid här och mycket tack vare
församlingens generösa pott till kompetensutveckling har vi möjlighet att hänga med i det
aktuella forskningsläget och gällande styrdokument. Vi följer en årsplan och lägger en stor del
av våra avdelningsmöten, personalmöten och planeringsdagar åt verksamhetsutveckling.

Inskolningen
Inskolningen är en mycket viktigt tid, då ditt barn lär känna flera nya barn och pedagoger och
barngruppen tar form. Inskolningsperioden på Pärlan sträcker sig över två veckor kl.8.3013.30. De tre första dagarna är en av er föräldrar med hela tiden och har ansvar och hjälper ert
barn i alla situationer som uppstår. Den fjärde dagen när du ska lämna ditt barn bestämmer vi
tillsammans när ögonblicket att ta adjö är inne, då ett kort och tydligt avsked sker. Efter två
veckor börjar barnet sina ordinarie förskole tider.
Syftet med denna typ av inskolning är att barnet ska vänja sig vid den nya miljön, rutinerna
och nya personer i tryggt sällskap av en förälder. Dessutom får ni föräldrar lära känna Pärlans
rutiner, ni kan ställa frågor och träffa andra föräldrar. Vi pedagoger får också möjlighet att se
hur barnet fungerar. Det är viktigt att alla bygger upp ett förtroende för varandra, så att vi kan
göra det så bra som möjligt för barnet.
”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”
(Lpfö2018 s.17)

En dag på Pärlan
”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och
aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. (Lpfö 2018, s.7).
7.00-7.30 Frukost (Kom senast 7.15)
7.30 Utevistelse
9.30 Fruktstund
11.00 Lunch
11.45 Vila
14.15 Mellanmål
Med detta som utgångspunkt utformar vi Pärlans dagsrutiner när det gäller projektarbeten,
olika aktiviteter, ute- och innelek, och vila. Läsåret startar alltid med en introduktion av vår
grundverksamhet. Det innebär att vi introducerar barnen så att de blir förtrogna med hur
avdelningen fungerar, vad vi har för rutiner, vad som finns att leka med och hur man gör när
man leker tillsammans för att alla ska trivas och undvika konflikter. Vi vill ge varje barn
förutsättningar för en trygg, lärorik och meningsfull vardag. Syftet är att varje barn ska förstå
att det är en del av gruppen, där var och en och alla tillsammans förstår hur de kan använda
sin avdelning.
Våra mål är att:




Alla barn i gruppen ska veta vad som finns att leka med
Alla barn på avdelningen ska veta hur umgänget fungerar i en grupp där alla deltar
utifrån samma premisser
Alla barn i gruppen ska veta hur avdelningens rutiner ser ut

Frukost, utevistelse, skapande, utflykter, samlingar, lunch, vila, fri lek 5-årsgruppen och olika
små projekt är några axplock på en dag på Pärlan!

Måltider
Vår kokerska står för den hemlagade maten på Pärlan. Vi har en välbalanserad och varierad
kost och vi serverar nästan bara ekologisk mat på förskolan. Veckans matsedel finner ni på
anslagstavlan i hallen. Barnen och personalen äter tillsammans och vi har en positiv och
lustfylld stämning vid maten, då barnen får nya upplevelser kring mat och gemenskap. På
grund av allergirisk får inget ätbart hemifrån tas med till Pärlan.

Vila
Vilan är en viktig del av barnens dag på Pärlan. Vi anser att alla barn behöver en stunds
avkoppling på dagen, då tempot på förskolan är högre än hemma. De äldre barnen har en lugn
vakenvila medan de yngre sover. Ett barn som somnar är ett trött barn och ett trött barn
behöver få sova för att kunna komma till sin rätt och tillgodogöra sig allt som händer under
dagen på Pärlan. Barn som använder napp/snuttefilt/gosedjur ska vara märkta och kan bo
permanent på Pärlan.
Barnens inflytande
Utformningen av hela Pärlans pedagogiska miljö utgår ifrån observationer om vad barngruppen är intresserad av. Med tanke på dynamiken i en barngrupp ändrar vi om miljön på
avdelningarna ofta. Även i våra projektarbeten utgår vi från barnens intressen. Men det
viktigaste är det förhandlingsklimat vi har på vår förskola, där vi pedagoger ger möjlighet för
barnen att verkligen uttrycka sig och påverka sin dag.
I läroplanen står att:” Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som
barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av utbildningen ” (Lpfö 2018 s.16)

Lek och leksaker
Den fria leken tillför mycket till barnens utveckling. Våra leksaker på Pärlan är inköpta med
tanke på att fylla ett pedagogiskt syfte och hålla måttet när det gäller säkerhet och
miljöaspekter. Vi vill inte att barnen tar med sig leksaker hemifrån då det kan skapas
konflikter och avundsjuka.

Vår kristna profilering
Med tanke på vår kristna profilering, lägger vi på Pärlan stor vikt vid att förmedla och
reflektera kring hur vi är mot varandra, hur värdefulla vi är och att vi är olika. Vi ger barnen
möjlighet till stillhet och eftertanke genom kyrkobesök och Tanken (en särskild samling på
värdegrundstema). Vi vill att barnen skall få ta del av våra kristna värderingar. Genom att vi
har kyrkan i vår omgivning och barnprästen i närheten får barnen på ett naturligt sätt inblick i
våra högtider och kulturella traditioner. Vi har även fått en lekkyrka på vår fina gård som
barnen döpt till ”Minikyrka”.

I läroplanen står att ” Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i
människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få
reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. (Lpfö 2018, s.5).

Dokumentation
På förskolans väggar dokumenterar pedagogerna olika projekt. Vi använder också appen Tyra
där ni i bloggen kan ta del av barnens lärande och vårt pedagogiska arbete.

Förskolan och hemmet
Förskolan har olika kommunikationskanaler för information till vårdnadshavare: Tyra,
månadsbrev, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd, enkäter, föräldrapärm (som står i
hallen). Men den viktigaste kommunikationskanalen vi har på Pärlan är den dagliga kontakten
med er föräldrar. Vi eftersträvar en öppen och varm relation mellan pedagogerna och
vårdnadshavarna.

Planeringsdagar
Vi stänger tre dagar per termin för planering. Det är värdefullt för att vi ska kunna organisera
och planera våra mål och arbetssätt. Vi meddelar senast två månader innan när
planeringsdagarna ska vara.

Regler och riktlinjer
Pärlan följer kommunens regler och riktlinjer, gå gärna in och titta på


https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/forskola-och-pedagogiskomsorg/avgifter-och-regler/

Bland annat står det om att vistelsetiden omfattar restiden till och från arbetet inklusive
arbetstiden. Ni kan även läsa om vad som gäller vid arbetslöshet, sjukskrivning, studier,
föräldraledighet, m m. På Pärlan erbjuder vi föräldralediga och arbetssökandes barn dessa
tidsalternativ:
Vid val av 15 timmar per vecka. tisdag, onsdag och torsdag kl. 8.30- 13.30. (se ovan
kommunens riktlinjer gällande allmän förskola)
Vid val av 25 timmar per vecka fyra dagar i veckan samt att barnet är ledig under skolans lov.
På Pärlan kommer vi att erbjuda: måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 8.00–14.15 (se ovan
kommunens riktlinjer)

Det är från Skolvalssidan vi hämtar kontaktuppgifter: telefonnummer, mailadresser,
gatuadresser och scheman för barnen. Det är därför viktigt att de uppdateras vid ändring. När
det sker en förändring av ovan nämnda uppgifter, går ni in på Skolvalssidan och kontrollerar
att era kontaktuppgifter stämmer. Detta gäller även schemaändringar. Våra öppettider:




Måndag till fredag kl. 07.00 – 17.00 (Vid behov av längre vistelsetid önskar vi att det
styrks med vårdnadshavares arbetsschema)
Dag före röd dag stänger vi klockan 13.00 (Vid behov av längre dag anlitar vi
vikarier)
Vi har stängt fyra veckor under sommaren (Vid behov under dessa veckor köper vi
plats på någon annan förskola)

På Pärlan arbetar:




Tre utbildade förskollärare
En utbildad kokerska
Fyra utbildade barnskötare

Vår adress:
Kyrkans förskola Pärlan
Kyrkvägen 1
186 21 Vallentuna
Telefon: Rektor Marcia Almstrand: 08-511 862 54
Mailadress: marcia.almstrand@svenskakyrkan.se

