Välkommen till
förskolan

Författaren!

Våren 2018

Örebro kommun
Förvaltningen förskola och skola
orebro.se 019-21 10 00

Vi är en förskola som ligger i bostadsområdet Vivalla i Örebro. Författaren är
en nybyggd femavdelningsförskola i två plan. De flesta barn i våra barngrupper
har ett annat modersmål än svenska och all personal har stor erfarenhet av att
möta barn och föräldrar från andra kulturer. Mångfald är ett naturligt inslag i
vårt arbete. Pedagogerna har utbildning i att arbeta språkutvecklande.
Solägget och Blåbärsskogen är småbarnsavdelningar medan Gomorronsol och
Sjumilaskogen är storbarnsavdelningar. Vi har även en avdelning, Barnens ö,
där barn med särskilda behov är integrerade i verksamheten.
Förskolan arbetar med utvecklingsmålen:
•

Normer och värden

•

Utveckling och lärande

•

Barns inflytande

•

Förskola och hem

•

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Glöm inte att ni föräldrar ska:
•

lämna telefonnummer så vi kan nå er under dagen.

•

ringa när barnet är sjukt och när barnet kommer tillbaka.

•

ringa när ni är försenade.

•

tala om när någon annan ska hämta barnet.

•

lämna/ändra grundschema.

•

lämna/ändra inkomstuppgift.

•

berätta om ditt barn har allergier eller behöver speciell mat.

•

ta med extra kläder, regnkläder och gummistövlar.

•

ta med blöjor.

Öppettider
Förskolan öppnar kl. 06:30 och stänger 17:30.

Mattider
•

Frukost kl. 07:30-08:00

•

Lunch serveras från kl. 11:00-12:00

•

Mellanmål kl. 14:30

•

Fruktstund på förmiddagen

Planeringsdagar Våren 2018
Följande dagar har personalen studiedagar, då är förskolan stängd:
•

26 januari

•

15 juni

Pedagogerna har arbetsplatsträff en gång i månaden, då stänger verksamheten
15:45
15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj
Behöver ni barnomsorg dessa dagar vill vi veta det minst en månad i förväg.

Förskola på sommaren
Vår förskola är stängd fyra veckor under sommaren. En förskola i området
kommer att vara öppen för de barn som behöver omsorg.

Försäkring
Barnen är försäkrade dygnet runt i försäkringsbolaget Länsförsäkringar
Bergslagen. Om du vill ha ett fullgott skydd är det viktigt att du har en egen
privat försäkring, som komplement till kommunens kollektiva
olycksfallsförsäkring.

Kontaktuppgifter
Besöksadress

Vivallaringen 112A, 703 70 Örebro

Förskolechef

019-21 25 23, Karin Svärdh

Köansvarig

019-21 10 00, Kesti Omne

Förvaltningschef

019-21 50 14, Margareta Borg

Avdelningar
Solägget

019-21 28 36

076-551 15 00

Blåbärsskogen

019-21 28 41

076-551 15 03

Gomorronsol

019-21 28 84

076-496 88 69

Sjumilaskogen

019-21 28 38

076-551 15 02

Barnens Ö

019-21 28 89

076-551 15 06

Läs mer på orebro.se/foraldrar

Örebro kommun
Förrvaltningen förskola och skola
2018

