information

våra barn - vår framtid

anmälan
Välkommen att anmäla ditt val av barnomsorg.
Gå gärna in på vår hemsida, där hittar du mer
information om våra förskolor.
Anmälan görs skriftligen och skickas in till vår
planerings- och utredningssekreterare.

kontakt
Planerings- och utredningssekreterare
0325-183 30

www.svenljunga.s e

Vi vet vad ditt barn gillar och kan.
Vi förmedlar det till nästa pedagog.
Den röda tråden följer ditt barn
genom alla åldrar och årskurser.
Är äpplet eller
Matematik är lustfyllt och spännande.
Jag duger och kan själv!
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apelsinen tyngst?

förskolor i

Svenljunga

trygg start

trivsel är viktigt

Vi är måna om att ge våra barn en trygg start i livet.

Det är viktigt för oss att ditt barn trivs i vår förskola.
Vi ska ha roligt tillsammans.

I vår lilla kommun finns de bästa förutsättningarna för att varje barn
ska bli sett och få en utvecklande tid i förskolan.

lust att lära
Genom sång, rim och ramsor, rörelse och skapande aktiviteter utvecklar
barnen på ett lustfyllt sätt sitt språk och sin matematiska förståelse.
Genom ett aktivt uteliv lär sig barnen tidigt om naturen och vår jord.
Grön groda, varsågoda!

Lika viktigt är att vi har en god kontakt med dig
som är förälder. Så tveka inte att höra av dig med
frågor eller synpunkter!

ditt barn i fokus
Ett stort utbud av små förskolor i hela kommunen.
Förskoleverksamhet för barn mellan ett till fem år.

Språket lär vi ut genom lek och lust.
Rim, ramsor, sång, drama och sagor.
Nära dig, nära barnen,
nära föräldrarna.
Närhet är viktigt för oss.
Vi finns där du bor.
Bland sagolika skogar
och porlande bäckar.

vi erbjuder
väl fungerande förskolor
engagerad och kompetent personal
härliga utemiljöer och närhet till natur
specialpedagog om ditt barn behöver extra stöd

Naturen och miljön är
en naturlig del av våra
förskolors vardag.

välkommen till oss

