Våra avdelningar.
På Mosjö förskola strävar vi alltid efter att erbjuda en bra
pedagogisk verksamhet som ger barnen goda förutsättningar till utveckling, lärande och härliga relationer!

Grundorganisation
Prästgårdsvägen
GULLVIVAN
1–2-åringar
Introduktionsavdelning

PRÄSTKRAGEN

MOSIPPAN

2–3-åringar

2–3-åringar

Hit flyttar barn över
från Gullvivan i
augusti eller januari

Hit flyttar barn över
från Gullvivan i
augusti eller januari

Till Prästkragen och
Mosippan kan även barn
komma direkt från
barnomsorgskön om de
är för stora att börja på
Gullvivan.

Bodekullsvägen
VIDEUNGEN

BLÅKLOCKAN

4–5-åringar

4–5-åringar

Hit flyttar barn över
från Prästkragen
eller Mosippan

Hit flyttar barn över
från Prästkragen
eller Mosippan
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Barnen flyttar oftast över
till Videungen och Blåklockan i augusti.
I undantagsfall kan flyttar
ske andra månader.

Trygg övergång
Vid övergångar mellan avdelningarna jobbar vi utifrån vår ”Plan för överskolning”, för
att göra övergången så trygg och inspirerande som möjligt för barn och föräldrar.

Flexibel organisation
När vi planerar för att ta emot nya barn på bästa sätt har vi olika saker att ta hänsyn till.
En del saker kan vi inte påverka, så som ålder på de barn som står i kön till förskolan,
hur stora barnkullarna är olika år eller hur ut- och inflyttningen till området ser ut.
Därför har vi en flexibel organisation, vilket innebär att vi ibland får göra avsteg från
den åldersindelning som varje avdelning har som grund. Andra lösningar kan bli
aktuella helt enkelt, som innebär att barn får gå över till en annan avdelning tidigare eller
senare än i grundorganisationen. Det här gör vi för att undvika att platser står tomma,
eller att barn från kön inte kan få plats för att de inte har ”rätt” ålder.

Frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss på förskolan om du har frågor om
verksamheten!

Mari Engman, förskolechef
019-21 20 85
mari.engman@orebro.
Mosjö förskola
Bodekullsvägen 14
702 33 Örebro

orebro.se/mosjoforskola

