
Föräldrakooperativet Bullerbyn

 

Hej, 

Vi vill med detta informationsmaterial göra er uppmärksamma på föräldrakooperativet Bul-
lerbyn som finns här i Vissefjärda. Vi har flera barn som börjar skolan till hösten vilket inne-
bär att vi nu har möjlighet att ta emot flera nya familjer. Detta känns superkul och vi hoppas 
att vi kan väcka ditt/ert intresse för vår förskola. Vi strävar mot att ha en liten barngrupp så 
visar det sig att flera familjer är intresserade så tillämpar vi kösystem utefter datum på intres-
seanmälan (blankett finns med i detta utskick). 

Att vara ett föräldrakooperativ innebär en större handlingsfrihet än en kommunal förskola. 
Du hjälper till med att driva förskolan och får vid årsmötet ett ansvarsområde som du har un-
der ett år. Du kan exempelsvis vara fastighetsansvarig, trädgårdsansvarig, festansvarig, sekre-
terare eller ordförande. Det finns flera olika poster och varje familj skall efter årsmötet ha 
minst en av dessa. 
Utöver ansvarsområdet så arbetar du i barngrupp 1430-1600  på måndagar med jämna mel-
lanrum (frekvens beror på antalet inskrivna familjer, ca 2-3 ggr per termin) då vår personal 
har planeringstid. 
Till detta tillkommer snöskottning på vintrarna efter ett rullande schema samt att vi har två 
arbetsdagar där du förväntas medverka (en på VT och en på HT, förlagd på en helg). 

Den pedagogiska verksamheten ansvarar och sköter vår erfarna personal. Som föräldrakoo-
perativ följer du samma läroplan som den kommunala förskolan och vi blir varje år revidera-
de av kommunen för att säkerställa att vi lever upp till det som förväntas inom en förskola. 

Vi finns inne på en återvändsgata i ett lugnt villakvarter med skogen som nära granne. Detta 
underlättar skogs- och naturaktiviteter och som närmsta granne har vi en obebyggd tomt 
som de äldre barnen uppskattar som lekområde. 
Under 2019 installerade vi både bergvärme och nytt luftsystem så inomhusmiljön är mycket 
bra. 

Vi har en väldigt låg personalomsättning och vi har tre fantastiska medarbetare som varit hos
oss länge vilket ger en trygghet både för barnen och för oss som föräldrar. 

Avgiften för förskolan är densamma som för en kommunal förskola och följer maxtaxa. Du 
kan läsa mer om det här:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-maxtaxa-2020     
Hos oss finns ett avdrag på 300kr/familj/månad för egeninsatt tid i verksamheten samt att vi 
strävar efter att ha juli månad avgiftsfri. 

Barnen på Bullerbyn är olycksfallsförsäkrade via TryggHansa
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Under året på Bullerbyn har vi också en del aktiviteter tex familjedag som senaste åren spen-
derats på Skälby gård, vi har midsommarfirande, sommarfest och även julgransplundring. 

Du/Ni är välkomna att höra av er till oss om ni vill ha mer information eller om ni vill komma 
och prata med vår personal och se verksamheten. 

Utdrag ur personalens verksamhetsberättelse för 2019:
”Den ”fria leken” är av stor betydelse för verksamheten eftersom barn då väljer aktiviteter 
utifrån egna förutsättningar och behov. Vi tycker att syskonavdelning ger barnen en bra 
grund för utveckling eftersom samspelet mellan yngre och äldre barn kommer naturligt. De 
lär sig turtagning, att dela med sig, fantasi/verklighet och leka enskilt/grupp i olika 
sammansättningar m.m. Den fria lekens betydelse för t.ex. samspel, trygghet, motorik, språk 
och gemenskap är några av förskolans viktiga grundstenar. Dessa stunder ger oss pedagoger 
dessutom möjlighet till observation och reflektion. 

Vi har samling varje dag, oftast delar vi upp barnen i två grupper, äldre och yngre, för att 
kunna möta barnens behov och anpassa oss till var de är i sin utveckling. Samlingar ger oss 
möjlighet att lyssna samt lära av varandra, vänta på sin tur och våga delta. Man lär sig att 
vara en bra kompis och hur man kan hjälpa varandra. Vi jobbar mycket med ramsor, ordlekar,
former och sånger på olika sätt för att gynna språk- och matematikutvecklingen samt 
motoriken. 

Under våren jobbade vi med hur vi är mot varandra (empati). Vi använde oss bl.a av 
materialet ”Alfons vänskapslåda”. Vi fortsatte också med vårt tema ”småkryp”, då vi särskilt 
studerade myran och under hösten masken. Till maskarna tillverkade vi ett maskhotell för att 
se hur de jobbar i jorden. Vi fortsatte också med vår naturruta där vi grävde ner en testbräda 
med olika material på för att studera förmultningsprocessen.

Under hösten började vi jobba med nya arbetsmaterial, Väpplarna som ersatt ”Jag är fem” 
och till de yngre barnen ett material om Totte. Båda materialen är anpassade till den nya 
läroplanen och berör de olika delarna som ska uppnås”

Vi hoppas att på en återkoppling från just er familj!  

Vänliga hälsningar

Styrelsen och personal på Bullerbyn
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Bilder från verksamheten

Årets träprojekt:

Utomhus:

Inomhus:
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