Förväntansdokument- Norsjö kommuns pedagogiska omsorg
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera
hemmen genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt
och mångsidigt. Förskolans arbete skall därför ske i ett nära samarbete med föräldrar.” LPfö 98
Tanken med förväntansdokument är att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt till utveckling
och lärande i verksamheten. Ett led i detta arbete är att hem och verksamhet tar ett ömsesidigt
ansvar för att kommunikation och samarbete fungerar.
Detta kan ni förvänta er av oss i pedagogisk omsorg:


Att ni, barn och vårdnadshavare, känner er välkomna till verksamheten, och upplever en positiv
stämning och trivsam miljö här.



Att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik.



Att alla möts med hänsyn, vänlighet och respekt.



Att vi aktivt arbetar för att förhindra utanförskap.



Att berörd personal tar kontakt med familjen om något speciellt har inträffat.



Att vi aktivt arbetar mot kränkande behandling.



Att vi hela tiden arbetar aktivt för en god kvalité i vår verksamhet.



Att all personal har tystnadsplikt, detta gäller också elever och lärarkandidater.



Att vi stimulerar och uppmuntrar barnens lärande genom leken.

Detta förväntar vi oss av dig som förälder:


Att du anmäler om ditt barn är sjukt.



Att ditt barn har kläder efter väder, har kläder för ombyte och att barnets kläder är märkta.



Att du tar del av informationen som finns uppsatt på avdelningen eller som skickas hem.



Undvik användning av mobiltelefon vid hämtning och lämning



Att verksamheten får den information om ditt barn som behövs för att ditt barn ska må så bra som
möjligt.



Att du talar med närmast berörd personal om du undrar över någonting, kommentera inte i sociala
medier.



Att schemat följs och att eventuella förändringar meddelas på tempus och per telefon. Med
barnomsorgstid menas – förälders arbetstid/studietid, praktik samt restid fram och tillbaka samt
sjukskrivning.



Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till verksamheten.



Att du visar respekt för verksamheten dess regler och riktlinjer.

