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Täppan 

ålder: 3-5år 
Ängen 
ålder: 1-2år 

Gläntan 
ålder: 2-3år 

Dungen 
ålder: 3-5år 



Västra Husby förskola 

 

Västra Husby förskola tillhör förskoleområde A. Dit hör de 

kommunala förskolorna i Östra Ryd och Västra Husby. 

 

Västra Husby förskola 

Grönlundsvägen 1  

605 96 Norrköping 

 

vastrahusby.forskola@soderkoping.se 

    

Rektor Maria Palmgren 0121-183 57 

maria.palmgren@soderkoping.se 

  

Områdesassistent 

Anna Molander 0121-182 16 

anna.molander@soderkoping.se  

 

 

Kommunens växel 0121-181 00 

  

Ängen                 072 - 228 81 59 

0121 - 18129 

   

Gläntan  072 - 230 27 65  

               0121 - 18138 

 

Dungen               076 - 770 75 14  

0121 - 18105 

 

Täppan  076 - 798 25 47 

               0121 - 18736 

 

Köket                   0121 - 185 20 



Förskolan styrs och arbetar efter:  

 

- Skollagen  

- Läroplanen för förskolan, LPFÖ 18 

- Verksamhetsplan för Söderköpings kommun  

- Barnkonventionen  

- Västra Husby förskolas Plan mot kränkandebehandling 

- Diskrimineringslagen  

- Vårdnadshavarenkät (skickas ut en gång per läsår) 

 

 

 

 

 

   

På Västra Husby förskola 

Under det gemensamma temataket arbetar alla 

avdelningar med projekt. Projektet utgår ifrån 

barngruppens intressen, nyfikenhet och behov.  

 

På avdelningarna arbetar vi för att stor del utav 

utbildningen ska ske i mindre gruppkonstellationer. 

Att organisera för aktiviteter i mindre grupper ser vi som en 

nyckel för kvalité i vår verksamhet. Beroende på intresse 

och utvecklingsområden så varierar 

barnsammansättningarna. Vi jobbar för att alla barn ska 

ha varit ute en gång om dagen så de barn som har en 

aktivitet inne på förmiddagen går ut på eftermiddagen 

och tvärt om. Barnets utevistelse/aktiviteter varierar 

beroende på vistelsetiden på förskolan.  
 

Barnens arbete dokumenteras på en projektvägg inne på 

varje avdelning. Aktiviteter, processer och daglig 

verksamhet dokumenteras också på förskolans 

gemensamma Instagramkonto, vastrahusbyforskola. 

I Söderköpings kommun arbetar vi efter ett gemensamt 

tema, läsåret 20/21 är temataket ”Med demokratin som 

grund möts vi i ett lustfyllt lärande för en hållbar framtid”. 
 



Öppning och stängning: Förskolan öppnar klockan 06:15. 

Alla barn i huset är på Gläntan till ca 07:00 (på torsdagar 

öppnar vi på Ängen, pga städning). Sedan delar vi upp 

oss på varje avdelning. Vi stänger gemensamt klockan 

18:00 på lämplig avdelning eller utomhus.  

 

Lämning och hämtning: Som grund för barnets vistelsetid 

på förskolan gäller arbetstid + restid + tid för lämning och 

hämtning. Ett aktuellt schema ska alltid finnas i Tieto. 

Tillfälliga förändringar av barnets tid på förskolan är viktigt 

att ni meddelar oss i så god tid som möjligt samt lägger in i 

Tieto. Det är väldigt viktigt att ni meddelar någon 

pedagog när ni lämnar eller hämtar era barn på 

förskolan, inte minst för säkerhetens skull. Om någon 

annan än vårdnadshavare hämtar barnet måste ni 

vårdnadshavare meddelat oss innan. För ditt barns 

säkerhet måste alltid grindarna vara stängda och 

hasplade efter att ni gått igenom dem. 

 

Schema:  

Schema för barnens omsorgstid lägger man in via appen 

Tieto. Om du inte har möjlighet att ladda ner appen 

hjälper pedagogerna dig att lägga in schemat. Om du 

har frågor kring hur man gör kan du kontakta 

områdesassistent Anna Molander.  

 

Information: Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar 

del av den information som vi skickar ut via mail och Tieto 

samt det som finns i hallarna på respektive avdelning. 

 

På förskolans Instagram finner ni bilder av vår dagliga 

verksamhet. Vi finns under namnet: vastrahusbyforskola 

 

 

 



Vid sjukdom: Om ditt barn är sjukt meddela oss så fort som 

möjligt via telefon och lägg in frånvaro i Tieto. Ni kan 

lämna meddelande på telefonsvarare dygnet runt om ni 

inte når oss på telefon. Vi lyssnar av den varje morgon. När 

ditt barn planeras att komma tillbaka efter sjukdom 

meddela oss så snart som möjligt, senast dagen innan 

klockan 13:00. Det är viktigt att ditt barn orkar med all 

verksamhet under dagen och att de inte är smittbärare. 

Tänk på att en dag på förskolan är mer krävande för ditt 

barn, än att vara hemma. 

Om ditt barn inte orkar med verksamheten eller om det 

uppvisar sjukdomssymtom, kommer pedagogerna 

kontakta dig. Vi ber dig då att hämta ditt barn så snabbt 

som möjligt för att minska smittspridning. Vi följer råden på 

1177 och Folkhälsomyndigheten.  

 

Bra att ha på förskolan: Tänk på att ha kläder och 

skor/stövlar för alla väder på förskolan. Tänk även på att 

ha gott om extra kläder.  

Ta för vana att kontrollera barnens regnkläder, att de är 

hela och att storleken är rätt. Alla kläder ska vara märkta 

med rätt namn, för att underlätta för oss pedagoger och 

er vårdnadshavare. 

 

Stängt på förskolan: Fyra dagar per år håller förskolan 

stängt för planering och fortbildning för oss pedagoger. 

Dessa dagar meddelas senast två månader i förväg.  

 

Tystnads- och anmälningsplikt: Vi som arbetar och 

praktiserar på förskolan har tystnadsplikt. Vi har även 

skyldighet att anmäla om vi misstänker att ett barn far illa. 

Vi har också skyldighet att dokumentera och anmäla 

kränkningar som sker.  

 

 



Campusförskola: Västra Husby förskola är Campusförskola 

vilket innebär att vi fortlöpande tar emot studenter, som 

går lärarutbildning vid Campus Norrköping, under deras 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi tar även emot 

gymnasielever från Barn och Fritidsprogrammet. 

 

Åter igen varmt välkomna till oss på Ängen, Gläntan, 

Täppan och Dungen! 

Uppdaterad: 2020-06-18 


