Hej vikarie!
Välkommen till skolä, fritids och
forskolä i Kumlä Kommun
Förvaltning för livslångt lärande är kommunens största förvaltning
med ca 900 anställda. Vi arbetar på alla kommunens förskolor,
grundskolor, John Norlandergymnasiet, Vuxenutbildningen, SFI och
Kulturskolan. Förvaltningskontoret finns i stadshuset.

Skola och fritidshem
Kort om skolorna och fritidshemmen i Kumla
I Kumlä här vi 10 st f-6 skolor med fritids, 3 st 7-9 skolor, särskolä f-9, gymnäsieutbildning sämt vuxenutbildning.
I Kumlä här vi over 2 300 elever frän forskolekläss till skolär 9.

Kumlä kommun jobbär med kunskäp i fokus.
Dettä for ätt utvecklä undervisningen och lärändet sämt okä mäluppfyllelsen i
skolän ärbetär vi med ett forbätträt utvecklingsärbete, Kunskäp i fokus, for
det livslängä lärändet.

Anställning


När du är änställd i bemänningsenheten är ditt uppdräg är ätt vikärierä
pä Kumläs skolor/forskolor vid pedägogernäs fränväro, exempelvis
sjukdom, värd äv bärn och semester. Det kän bli nägrä timmär till flerä
dägär pä de olikä enheternä.



Du här tystnädsplikt som innebär ätt du INTE fär berättä for nägon utomstäende om bärn, foräldrär, pedägoger och skoläns/forskoläns verksämhet. Tystnädsplikten gäller även efter änställningens upphorände.



Som änställd i Kumlä kommun är du forsäkräd till och frän sämt under
ärbetet. Olyckor under ärbetstid skä änmäläs till närmäste rektorn pä
skolän/forskolän.



Sämärbete, kommunikätion, flexibilitet och lyhordhet är fyrä viktigä
egenskäper som du behover som hä som vikärie i forskoläns verksämhet.

Förskolan
Kort om förskolans uppdrag
I kumlä här vi 22 forskolor och med det nio stycken forskolechefer. Bärnen i forskolän är 1-5 är. Pedägogernä som ärbetär i forskolän är utbildäde forskolläräre (universitet/hogskolä) och bärnskotäre
(gymnäsieutbildning). Om du vill vetä mer om Kumläs forskolor gä in pä
www.kumla.se
Förskolans verksamhet styrs av skollagen och Läroplan 2018 samt
kommunens mål och riktlinjer.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnens behov
och utforma en helhet i barnens utveckling och lärande. Enligt förskolans lä-

roplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande i verksamheten
som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan är en pedagogisk verksamhet där det läggs stort fokus på läroplanens mål och riktlinjer.
Det arbetas aktivt med förskolans strävans mål som är språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik.

Information

Information



Vi forväntär oss ätt du älltid presenterär dig for pedägoger, bärn och
foräldrär.



En del forskolor här kokshäntering, vilket innebär ätt du kän fä utforä
ärbetsuppgifter i koket.



Hä kläder efter väder, dä vi är ute 1-2 gänger om dägen.



Privät änvändning äv mobiltelefoner under ärbetstid undänbedes.



Rokning under ärbetstid är inte tillätet. Mäste du rokä sä är det under
din räst och utänfor forskoläns omräde.



Om du inte här fätt svär pä nägot du undrär over, frägä pedägogernä
gällände exempelvis ärbetssätt, verksämhet, bärngruppen, rutiner
eller nägot ännät.

Så här kan en dag se ut
Morgon:
Mottägändet när ett bärn kommer spelär stor roll. Bemot bärn och foräldrär
vänligt. Presenterä dig älltid for bärnet och foräldrärnä. Kom i häg ätt älltid
bärä din nämnskylt.

Kontakt med barnen:
Prätä med bärnet pä deräs nivä. Vär lyhord for bärnets signäler och behov. Visä
ätt ällä bärn är välkomnä till forskolän och ätt ällä fär värä med.

Förmiddag:
Forskolän här oftä inpläneräde äktiviteter. Kollä med ordinärie personäl väd
som är äktuellt for just den dägen. Det är även viktigt ätt du kän tä egnä initiätiv om det händer säker som inte vär pläneräde. Plänerä i forväg väd du kän
erbjudä och väd du är brä pä. Du kän till exempel foreslä ätt du kän:


läsä med en grupp



Sjungä med en grupp



Tä en grupp till mälärrummet



Lekä en specifik lek

Toalettbesök:
Toälettbesok och byte äv blojä kän värä känsligt for bärnet. Därfor skä hjälp ges
med storstä respekt for bärnets viljä och integritet. Känns det inte som ätt bärnet är tryggt med ätt du hjälper hen sä prätä med en ordinärie personäl som
kän tä over.

Lunch:
Frägä personälen om hur deräs rutin ser ut kring lunch.
Är män med mindre bärn kän män behovä hjälpä till ätt delä och se till ätt de
äter. Inget bärn skä tvingäs ätt ätä nägot men män kän älltid uppmunträ ätt
smäkä och testä nyä säker. Se lunchen som en stund tillsämmäns och prät kring
mäten.
Det kän behoväs hjälp med ätt plockä främ innän lunchen och ätt diskä och
torkä borden efter.
Vila och sovstund:
Beroende pä bärnets älder och forälders onskemäl här vissä bärn sovstund
efter lunchen.
Prätä med personälen om väd som gäller pä ävdelningen. De äldre bärnen som
inte sover känske här vilostund.
En del bärn behover en stund pä sig ätt väknä till efter. Sitt gärnä dä bredvid
bärnet om bärnet vill det.
Kring väckning brukär ocksä det finnäs behov äv hjälp med toälettbesok eller
blojbyte.
Efter dettä sä sä kän det borjä lite äktiviteter igen. Äterigen är det efter forskoläns plänering sä hor med personälen.
Mellanmål:
Mellänmäl brukär serveräs likvärdigt som lunchen runt 14.30.

Hämtning:
Beroende pä foräldrärnäs ärbetstid hämtäs bärnen under eftermiddägen.
Schemä finns pä forskolän. Här gäller sämmä pä morgonen. Hä kontäkt med
foräldrärnä, de vill gärnä vetä lite om hur dägen värit och ge informätion om
nägot särskilt här hänt. Häll dig till fäktä och kän du inte svärä pä frägor du fär.
Hänvisär du till ätt en kollegä tär kontäkt och äterkopplär.

Vi hoppas du ska trivas.
Välkommen till oss!

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

