Våra inriktningar

Bohus förskola

RÖRIS - ett lustfyllt rörelseprogram, stärkande för kropp och
humör, självkänsla och gemenskap
samt grundläggande för goda
vanor.

Besöksadress:
Skårdalsvägen 62
Bohus

PORTFOLIO - ett sätt att förstå
betyder ”att samla”. Barnet får en
egen pärm i vilken vi samlar teckningar, foton, reflektioner mm.
Pärmen följer barnet under grundskoletiden och synliggör intressen,
utveckling och lärande.
TRAS - tidig registrering av barnets språkutvecklingen vilket ökar
möjligheten till rätt stöd på ett
tidigt stadium.
MULLE - vår skogsverksamhet.
I mulleskolan får barnen uppleva
glädjen av att röra sig fritt i skog
och mark.
Göra små
upptäckter
och utveckla
ansvaret för
det som lever
och växer.

Postadress:
Ale kommun
Bohus Förskola
449 80 Alafors
Telefon:
Bärnstenen
Diamanten
Rubinen
Safiren
Smaragden
Topasen

0303-330 562
0303-330 561
0303-330 166
0303-330 162
0303-330 163
0303-330 163

Ale kommun
Barn och ungdomsförvaltningen
449 80 Alafors
Tel vx 0303-330 000
Hemsida: www.ale.se
E-post: barn.ungdom@ale.se

Bohus
Förskola

Vår förskola

Våra värden

Bohus förskola har funnits i
samhället sedan 1974. Många
är de barn som getts utrymme
att genom lek och omsorg erövra
nya kunskaper och erfarenheter.
Vi har ett gott samarbete med
Bohusskolan som är vår närmaste
granne med verksamhet från
förskoleklass till högstadiet.

Vår verksamhet präglas av ett
tillåtande och gemensamt förhållningssätt där omsorg och
lärande går hand i hand.

Bohus har ett strategiskt bra
läge i Götaälvdalen. Här finns
både närheten till större städer
såsom Göteborg och Kungälv,
samt närhet till skog och
friluftsliv.

Vår verksamhet arbetar med
att upprätthålla förtroendefulla
relationer där omtanke och respekt för varandras olikheter är
en självklarhet och där tilliten
till varandras förmågor bor.

Jennylunds friluftsområde med
isbana, ridanläggning och elljusspår ett rikt friluftsliv och är
också porten till Vättlefjälls
naturreservat med miltals
med vandringsleder och sjöar.

Alla ska känna sig bekräftade
och betydelsefulla!

Vi stävar efter att skapa ett
gott klimat med tydliga signaler
om hur man ska vara och bete
sig mot varandra.

Vårt arbete
Vi vill med vårt arbete ge
barnen de bästa möjligheterna
att utvecklas så att de i framtiden blir väl fungerande individer både självständigt och
socialt.
Vi är med och lägger grunden
för det livslånga lärandet.
Vi vill att barnen ska minnas
sin tid på förskolan som glad,
lärorik och spännande, med
mycket tid för lek, gemenskap
och värme.

Tillsammans formar vi
vår förskola

