Verksamhetens huvudman:
Förskolan Lustgården i Ödsmål ekonomisk förening.
Ordförande: Sandra Svernhammar
Förskolechef: Maria Persson

Pedagogisk inriktning:
Vi följer förskolans läroplan Lpfö98/ reviderad -10 och arbetar efter en
utvecklingspedagogisk tanke med inspiration från olika inriktningar. Vi försöker följa en
tanke genom arbetet gällande miljö och hållbar utveckling.
Barnens egna tankar och idéer används som innehåll i verksamheten och barnen får reflektera
över sitt lärande. Vi vill utmana istället för att undervisa. Pedagogens roll är att lyssna, ställa
frågor, skapa intresse och att ta tillvara barnens tankar.
Barnen får använda olika former av skapande att uttrycka sig med t.ex. bild, sång, drama. Vi
dokumenterar i både bild och text. Alla barn har en egen skapad portfolio och vi skriver ner
observationer samtidigt som personalen för varsin loggbok.
Miljön, inne och ute, har stor betydelse eftersom den ska inspirera till lek, utveckla fantasin
och skapa trygga sammanhang.
Rutiner är viktigt för barnen då vetskapen om vad som ska hända skapar trygghet. Vi tycker
det är viktigt att vårt pedagogiska material är tillgängligt för barnen på deras nivå samt att
man vet att var sak har sin plats. Vi tillbringar mycket tid utomhus. Vår ambition är att varje
år, ha en heldag ute då vi även äter lunchen utomhus, på gården eller någon annanstans i
närområdet.
Vi gör utflykter till fots och med andra färdmedel och vi är ute varje dag på gården.
Lustgården har eget kök där all mat lagas från grunden och vi strävar efter att ha så mycket
ekologisk och närodlad mat som möjligt. Tanken ”hållbar utveckling” finns hela tiden med
och vi äter t.ex. bara fisk som är grön eller orange enligt WWF:s lista.

Organisation:
Förskolan Lustgården är ett föräldrakooperativ som drivs av en styrelse och verksamheten
leds av förskolechefen. Styrelsen består av ordförande, personalansvarig, ekonomiansvarig,
fastighetsansvarig, sekreterare och 1-2 suppleanter. Förskolechefen är en förskollärare som
också arbetar i barngrupp. Verksamheten bygger till viss del av medlemmars engagemang
t.ex. i styrelse, med i jour och i de arbetsgrupper som finns.

Avgifter:
Vi följer Stenungsunds kommuns maxtaxa.

Lokaler:
Vi finns i det gamla församlingshemmet i Ödsmål. Vi har en härlig innemiljö med generösa
ytor och högt i tak. På nedre plan finns ett större lekrum, en mindre ateljé, ett byggrum,
matrum, samt kök, toaletter och tambur. På övre plan finns ett större lekrum, där de största
barnen har tillträde, samt kontor och toalett. Vår gård är även den stor och varierande med
ytor för cykling, en stor och en liten båt, en mindre riddarborg, stora gräsytor och många träd
som ger skugga på sommaren.

Omfattning:
Vi har 20 platser för barn 1-5 år. I barngrupp är vi 2st förskollärare (varav en är förskolechef)
samt 2st barnskötare, utöver det har vi kökschefen som lagar all mat och sköter den dagliga
städningen.

