Furuparksskolan Haga
Förskoleklass A / Glödens fritidshem
Förskoleklass C / Gnistans fritidshem
Året innan barnet börjar årskurs ett erbjuds barnen plats i förskoleklass.
Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skolans verksamheter. Hos
oss får barnen tillgång till många jämnåriga kamrater då Haga består av två
förskoleklasser.
Förskoleklassens skoldag pågår mellan 08.20-13.20. Före och efter skoldagen
erbjuds barnen fritidsplats hos oss. Under skoldagen ligger fokus på språk,
matematik och skapande på ett variationsrikt och lekfullt sätt. Vi skapar trygghet
genom att träna på skolrutiner och stödja barnen i de nya situationer de introduceras
i. Barnen får öva sig i att ta ansvar och utveckla sin självständighet.
Fokus hos oss ligger på att utmana och inspirera barnen att utvecklas tillsammans. Vi
stödjer barnen i att lära känna nya kamrater och att lösa konfliker på ett konstruktivt
sätt.
Vi jobbar kontinuerligt för att barnen ska bli trygga med oss pedagoger, lokalerna och
de andra barnen genom gruppstärkande lekar och aktiviteter. Vi lyfter fram olikheter
och jobbar för att skapa en ömsesidig respekt i gruppen.
Vi mår alla bra av frisk luft och är ute mycket där barnen lär sig spel- och lekregler
tillsammans. Vi har även bl.a. bad, idrott, skridsko- och skidträning. Varje dag får
barnen tillfällen till fri lek där barnen får öva sig i det sociala samspelet och tränar
bl.a. turtagning, problemlösning, fantasi, flexibilitet och regler.
Verksamheten genomsyras av en positiv människosyn och vi är övertygade om att
alla barn har något att vara stolt över. Vi lyfter fram deras goda idéer och låter alla
komma till tals. På detta sätt har barnen stort inflytande över sin verksamhet.
Hör gärna av er till oss om ni har frågor och funderingar om vår verksamhet.

Förskoleklass A / Glödens fritidshem
Inger Lindgren, Berit Eriksson och Patricia Juntti
Tele: 0920-453990

Förskoleklass C / Gnistans fritidshem
Linnea Lidgren och Jessica Niemi
Tele: 0929-455489

