SMÅFÖTTERNAS FÖRSKOLA
Hög
Genom nyfikenhet, glädje och vänskap vill vi utforska världen!

SMÅFÖTTERNAS FÖRSKOLA I HÖG
Småfötternas förskola kan erbjuda:




Vilka är vi?
Småfötternas förskola är privat och trivsam
förskola som finns i byn Hög, mellan
Löddeköpinge och Kävlinge, Kävlinge kommun.







En trygg miljö
En lärande miljö
Hög personaltäthet
Engagerad, glad och kompetent
personal
Syskonförtur
Maxtaxa enligt kommunens riktlinjer
Ett Förskoleråd
God och näringsrik mat
Lokaler som städas dagligen

Vi har stora nyrenoverade lokaler där barnen har
stora ytor att röra sig på. Vår stora fina
förskolegård håller vi på att utforma med hjälp av barnen med lekredskap som barnen är intresserade
av. Vi kommer också att ha lite odling där barnen kan vara med och se hur olika växter och grönsaker
växer, de kommer att få vara med och sköta ”odlingarna”.
Eftersom vi finns i en liten by har vi unika möjligheter att ge barnen en trygg och lärorik vistelse på
förskolan. På förskolan tar vi tillvara varje barns egna förutsättningar och intressen för lusten att lära.
Vi arbetar i en kreativ och flexibel miljö där vi inspirerar och stimulerar barnen att utveckla sina sinnen
och kompetenser genom skapande, teknik, matematik, rörelse, musik, lek, naturkunskap, sagor, drama
osv. Vi satsar på en utmanande miljö för att skapa trygghet, skapa ett bra bemötande, gott kamratskap,
tillsammans med välutbildade och erfarna pedagoger.
Förskoletiden är på många vis avgörande för barnets fortsatta utveckling. Genom dokumentation med
portfoliopärm följer vi noga barnets utveckling. Våra ledord, ”Genom nyfikenhet, glädje & vänskap vill
vi utforska världen” ligger till grund för vår verksamhet.

Hur arbetar vi på Småfötternas förskola?
På Småfötternas förskola har vi den röda tråden, vilket menas att vi har nära samarbete mellan
avdelningarna. På båda avdelningarna arbetar vi i mindre grupper. Detta gör att alla barnen har en
chans att kommunicera med varandra. Vilket bl.a. främjar barnens språkutveckling. När vi går på
promenad håller vi en kompis i handen, vi studerar vår natur, småkryp och växtlighet så att vi ser vad
som händer i vår natur. På förskolan sår och planerar barnen och följer fröet tills det blir en växt eller
grönsak. När vi skall äta vår lunch är det några barn som dukar och ser till att det blir rätt antal tallrikar,
bestick och glas på borden, då arbetar vi med matematik.

Stina Mårtensson
förskolechef

