Välkommen
till

I Ur och Skur

Idavallen

Välkommen till I ur och Skur Idavallens förskola.
Vår besöksadress är:

I Ur och Skur Idavallen
Spårhagavägen 14
437 40 Lindome

Tel:

031-995102

Postadress:

I Ur och Skur Idavallen
Box 26
437 21 Lindome

E-post:

idavallensforskola@gmail.com

Hemsida:

www.idavallen.com

Förskolechef:

Atefeh Gholizadeh

Mobil:

0722-775778

Här följer en kort introduktion av vår verksamhet. Vi är en förskola med I Ur och Skur
pedagogik vilket innebär att vi och våra barn vistas mycket utomhus med filosofin att ”allt
man kan göra inne, kan man göra ute”. Att förlägga största delen av dagen till
utomhusaktiviteter innebär att vi är ute i alla väder - året om. Det är härligt och både vi
pedagoger och barn trivs i naturen men det förutsätter också god kännedom om tex hur man
klär sig rätt för att ha en behaglig och rolig utevistelse. Det underlättar att ”ha koll” på vädret
och planera utefter de förutsättningar som väntar. Ha med ombyte och klä dig gärna i lager på
lager. Varma torra fötter är A och O! Liksom vantar och mössa.Ytterkläder får du låna hos
oss. Ta gärna med egna inneskor.
Vi äter lunch och oftast mellanmål ute. Om du vill kan egen vattenflaska och termomugg vara
bra att ha. Tala om för oss om du behöver specialkost.
Idavallen är en liten personlig förskola som drivs som ett personalkoperativ. Vi har
kollektivavtal med KFO. Förskolan har två avdelningar där barnen delas in i åldersgrupper.
De minsta kallas ”Knoppar”och går på avdelning Freja. De större är indelade i ”Knyttar” och
”Mullar” och går på avdelning Balder. Vår strävan är se och ge varje barn en god start och
lust till att utforska omvärlden. Vi tycker det är viktigt med bra kost, rörelse och att känna
glädje i naturen. Barnen ska känna sig trygga och få utveckla sina intressen efter egen
förmåga och ålder. Pedagogernas roll är att vara närvarande, medupptäckande och
inspirerande. Vi känner yrkesstolthet, hjälper varandra framåt och har roligt tillsammans. Du
kommer in i ett härligt gäng!

Av dig som vikarie/nyanställd förväntar vi oss att:
Du hälsar på alla (barnen, vårdnadshavare, oss) och presenterar dig.
Du är engagerad och aktivt sätter dig in i vad som behöver göras.
Du lyssnar och frågar när du är osäker.
Du ser och bemöter alla barn.
Du läser och tar del av särskild information du får av oss.
Passar tider.
Du kontaktar oss omgående i händelse av sjukdom.
Självklart är du ansvarsfull och har tystnadsplikt, tar inga fotografier eller delar information
om vår verksamhet på allmänna medier.
Egen mobiltelefon används endast på rast eller vid speciella omständigheter.

Vi ger dig:
Möjlighet att jobba i ett glatt arbetslag som är öppna och nyfikna.
Härliga dagar utomhus med busiga barn.
Förutsättningar att ta del av vår I Ur och Skur verksamhet.
Utrymme för eget initiativtagande och ansvar inom ramarna för vår dagliga verksamhet.
Du kommer att få information om hur vårt brandskydd fungerar och hur våra rutiner kring en
eventuell larmsituation ser ut. Arbetet på förskolan sker utifrån vårt styrdokument, Läroplan
för förskolan Lpfö98. Vi går igenom ergonomi, hur man hanterar tillbud/arbetsskada samt om
barn har allergier och eller andra särskilda behov. Alla pedagoger hjälper dig att komma in i
rutinerna och vi svarar gärna på dina frågor.

Så låt oss sätta igång!

