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Välkommen! 

Här på föräldrakooperativet Busbua är vi väldigt mån om att se till att varje barn känner sig sedd och 

får förutsättningarna att utvecklas efter egen potential. Vi arbetar därför kontinuerligt för att 

anpassa verksamheten utifrån varje individs behov. Vårt mål är att se till att alla barn får de 

kunskaper och verktyg som behövs för att på bästa sätt kunna fortsätta vidare till skolgång. Vårt mål 

för fritids barnen är att kunna vara ett kompletterande stöd till skolan där vi ser till att arbeta för att 

barnen får en fortsatt positiv bild av lärande. Vi strävar helt enkelt efter att alla barn ska få bästa 

möjliga förutsättningar för att lyckas i livet i allmänhet, likväl som i skolan.    

     För att ge er en tydligare bild av hur vi arbetar här på Busbua har vi sammanställt denna folder 

med information om hur vi arbetar med ert/era barn och även allmän information som kan 

underlätta för er föräldrar.  

Våra mål 

Precis som alla förskolor och skolor arbetar vi utifrån en läroplan. Det pedagogiska arbetet är inte 

bara vad som sker när vi har planerade aktiviteter utan det finns en baktanke hos oss pedagoger i allt 

som händer under dagens gång. Läroplanen handlar inte bara om barns utveckling och lärande utan 

den lägger även stor vikt vid bl.a. barns inflytande samt normer och värden.  

     För att ge er en bättre bild av vad vi har för mål med det kontinuerliga arbetet här på förskolan 

kommer här ett urplock punkter från läroplanen som vi dagligen arbetar för att uppnå. 

Utveckling och lärande 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

• utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den 

• utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina egna 

uppfattningar 

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

uttrycka tankar 
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Barns inflytande 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att 

påverka sin situation 

• utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande 

Normer och värden 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

• utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

• utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 

att hjälpa andra 

Verksamheten 

Även om en dag aldrig liknar den andra när man arbetar med barn, finns ändå en grund för hur en 

”vanlig” dag här på Busbua ser ut; 

• 6.00          Busbua öppnar 

• 7.00          Vi äter frukost  

• 7.45          Skolbussen avgår 

• 8.00     Vi delar upp oss i 2 grupper  

o Måndagar och fredagar har vi utedagar  

o Tisdag-torsdag delar vi upp oss i 2 grupper med 1-3 åringar och 4-6 åringar 

• 9.00         Fruktsamling 

• Ca 9.30         Vi tar på oss kläder efter väder och går ut och leker  

• 10.45       Vi sätter oss alla tillsammans ner och har en liten samling innan lunch 

• 11.00        Vi äter lunch 

• Ca 12.00    Eftersom det diskuteras väldigt mycket i vårt ”stressade” samhälle om att 

människor får allt svårare att slappna av vill vi ge alla barnen möjlighet att redan i tidig ålder 

lära sig att koppla bort och koppla av, så därför ger vi alla barnen möjlighet till detta, men på 

olika sätt beroende på behov. Det är ju så att precis som att alla som att vuxna har rast på 

arbetet behöver även barn i förskolan få en paus från allt stoj och stim. I förskolan får barnen 

inte bara leka och ha kul hela dagarna utan det blir även en hel del intryck och nya 

utmaningar och kunskaper att ta till sig. Att barn som kanske vanligtvis inte behöver vila eller 

sova hemma, vilar eller till och med behöver sova en stund på förskolan är inte ovanligt.  

o De barn som sover på bron (med babymonitor)  
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o De yngre barnen (2-4 år) har läsvila i lekhallen 

o De äldre barnen (4-6 år) har läsvila uppe 

• 14.00        Vi äter mellanmål och därefter går vi ut 

• Ca 15.20    Skolbarnen kommer med bussen och äter mellanmål i matsalen 

• 16.00        Fritids barnen får möjlighet att själva vara med och bestämma vad de vill göra, om 

de vill ta del av aktiviteter pedagogerna lagt fram som förslag eller om de har egna idéer.  

• 17.00        Vi stänger för dagen 

 

Allt vi gör under dagens gång är genomtänkt och planerat utifrån varje barns behov och upplagt på 

ett sätt som ska få alla barn att vilja lära sig nya saker och delta, istället för att de ska behöva känna 

sig tvingade till att delta om de inte vill. Vi strävar efter att ge barnen en positiv bild av lärande och 

visa dem att ord som t.ex. ”kemi” och ”fysik” inte är någonting skrämmande utan någonting roligt! 

Men lärandet av kunskap är inte allt utan vi arbetar lika mycket dagligen för att ge barnen alla 

förutsättningar för att lyckas bra med det sociala livet. 

     Under lov och andra högtider när det kan se lite annorlunda ut i barngruppen, med fritidsbarn 

som är hos oss hela dagen, försöker vi alltid hålla oss till rutinerna i den mån det går för att behålla 

en stabil grund för barnen. Sen har vi ju självklart traditioner som älgjakt, luciatåg och mycket mer 

där förberedelser och genrep kan behövas och därmed en lite mer spontanitet i dagsrutinerna.  

     De traditioner vi håller fast vid är inte bara för att ”barnen har ju alltid haft luciatåg så det är klart 

vi ska fortsätta med det”, utan det finns så väldigt mycket som arbetas in i såväl förberedelser som i 

själva utförandet som är kopplat till läroplanen.  

Miljö 

Vi arbetar hela tiden för att anpassa vår miljö med hjälp av barnens inflytande. Vi ser självklart också 

på vilka behov alla olika individer har, likväl som intresse och funktionalitet, innan en förändring 

genomförs. 

     Eftersom Busbua ligger i en liten by med närhet till natur försöker vi utnyttja det i den mån vi kan. 

Utöver att plocka bär och svamp samt utforska skogarna med all dess växter och djurliv har vi även 

tillgång till att kunna odla egna grönsaker och kryddor. Under vinterhalvåret har vi haft fantastiska 

föräldrar som engagerat sig i att ställa iordning och underhålla en isbana och vissa år (sett till före) 

har det även dragits upp längdskidspår i lekparken. Även utan spår har vi ändå uppmuntrat till 

skidåkning. 
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Mat och kök 

Här på Busbua är vi mån om att barnen ska få i sig bra mat. Maten tillagas med omsorg på plats och 

förutom innehållsrik mat har vi även en grönsaksbuffé där det finns gott om valmöjligheter och 

därmed alltid någonting alla tycker om. Matsedeln följer oftast skolans i Bräcke kommun. Vi kan 

variera och laga en annan variant, men huvudingrediensen brukar vara densamma och självklart är 

det till största delen ekologiska råvaror. För att slippa kasta bort en massa mat har vi ”restfest” varje 

fredag där barnen får en buffé av veckans alla rätter att välja mellan. 

     Under våren odlar vi tillsammans med barnen i vårt grönsaks- och kryddland vilket innebär att vi 

under sensommaren och hösten får avnjuta färska grönsaker som barnen själva drivit upp. 

Föräldrar 

Eftersom vi är ett föräldrakooperativ är föräldrainsats en tillhörande del. Självklart är alla punkter 

tänkt att delas upp så alla föräldrar tar lika mycket ansvar i den mån det är möjligt och inte att en 

eller två föräldrar gör allt. Den föräldrainsats vi har behov av i dagsläget består av; 

o Återvinning 

Vi är på Busbua mån om att sopsortera (ofta tillsammans med barnen så det blir 

naturligt för dem redan i tidig ålder) och behöver därför föräldrar som kör bort 

återvinningen då närmsta sopstation ligger i Gällö. Detta behöver göras varannan 

vecka (lista för detta finns i hallen på Busbua).  

      Oftast är det bara ”vanliga” sopor som ska till vanlig sopstation, men ibland kan det 

även bli grovsopor som måste in till återvinningsstation (finns i Gällö, Brunflo och 

Östersund – se öppettider på respektive hemsida). Därför är det jättebra om någon 

ändå ska iväg och det finns plats över att man bara kastar ett öga även på Busbua 

innan.   

o Fixar dagar 

Föräldrarna har ansvar att en till två gånger per år ha en ”fixardag” samt 2 dagar per år 

där hela förskolan städas grundligt. 

o Stängda dagar 

3 planeringsdagar per termin har vi stängd verksamhet. 

o Insats vid sjukdom 

Eftersom vi är en mindre verksamhet och ligger lite avsides har vi inte tillgång till så 

många vikarier vid behov. Som föräldrakooperativ har vi därför verkligen uppskattat 

att ni föräldrar ofta ställt upp och hjälpt till med att hoppa in och jobba eller alternativt 

hållit barnen hemma när sjukdom gjort att vi varit kort om folk. 
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     Eftersom vi är väldigt sårbara med det faktum att det blir svårlöst när personal blir 

sjuk har vi alltid försökt hålla ganska hårt på smittorisk efter sjukdom.  

o Våra önskemål 

För att underlätta för era barn har vi pedagoger lite önskemål på vad vi vill att era barn 

har med sig till förskolan. 

• Under vinterhalvåret vill vi se att alla barn har med sig en hjälm att ha på sig 

när vi är utomhus. 

• Att det på hyllan endast ligger kläder som passar till dagens väder. Det är 

något som underlättar för ditt/dina barn för att kunna klä sig på egen hand 

och bli mer självständigt. Hänger det både vinteroverall, galonkläder, 

underställ mm blir det svårt att hitta och att veta vad man ska ha på sig. 

     Man kan ha med en väska, kasse eller liknande där man kan lägga extra 

kläder som kan vara bra att ha för dagen på förskolan, t.ex. extra vantar och 

kläder som skulle kunna behövas en dag då vädret kan svänga (vid regn och 

köldknäppar med galonkläder och underställ mm.) 

• Alla barn har en varsin korg ovanför sin hylla. Där ska det finnas nog mycket 

extra kläder för en dag.  

 

o Månadsbrev 

I slutet/ början av varje månad skickar vi ut månadsbrev med aktuell information om 

vad som kommer att ske närmsta månaden samt om det är något som behöver tas 

upp från vad som hänt månaden innan. Detta för att vi vill kunna få ut informationen 

till alla på en gång. 

Vi använder oss av appen Tyra där vi lägger ut månadsbrevet.  

o Kontakt 

Vi som jobbar här på Busbua är pedagogerna; Ingela Johansson, Rebecca Johansson, Eva 

Sundberg, Maja Hansson och i köket Ann-Marie Sundin  

 

 

Har ni några frågor eller andra funderingar är ni varmt välkomna att höra av er! 
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Busbua 

• Mobil: 070-063 08 62 

• Mail: busbua@outlook.com 

 

 

 

Styrelsen 

• Anna Halvarsson, 

ordförande 

Mobil: 072-225 05 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


