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Välkommen till oss!
Almgårdens förskola ligger i utkanten av Vivalla mot angränsade bostads
området Lundby. Här finns 29 barn i åldern 1–6 år och vi har platser för barn
i behov av stöd inkluderade i verksamheten.
Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten.
Pedagogerna arbetar med ICDP – vägledande samspel och med att förankra
Lev Vygotskijs teorier och Veli Tuomelas språkutvecklande arbetssätt.
Verksamhetens röda tråd är kommunikation utifrån varje barns olika sätt att
kommunicera. Almgårdens pedagoger arbetar med AKK (Alternativ
Kompletterande Kommunikation) utifrån en tydliggörande och strukturerad
pedagogik. De barn som är i behov av särskilt stöd har tränings-stunder enskilt
och i grupp.

Servicegaranti
 Du och ditt barn får en kontaktperson på förskolan.
 Du och ditt barn får två veckors inskolning i förskolan, då ni lär känna
barn och personal.
 Du och ditt barn får enskilda samtal om ditt barns utveckling och lärande
minst två gånger om året.

Öppettider
Förskolan är normalt öppen under vårdnadshavares arbets- och studietid.

Mattider
• Frukost kl. 7:00
• Lunch kl. 11:00
• Mellanmål kl. 14.30

Arbetsplatsträffar
En måndag i månaden stänger förskolan kl. 15.45 då personalen har
arbetsplatsträff.

Planeringsdagar
Följande dag har personalen studiedag, då är förskolan stängd heldag:
 Fredagen den 27 januari
 Torsdagen den 15 juni

Om ni behöver barnomsorg när det är studiedag eller
kompetensutvecklingsdag, vill vi veta det minst en månad i förväg.

Försäkring
Barn som går i Örebro kommuns förskolor är försäkrade för olycksfallsskador
dygnet runt. Om du vill ha ett fullgott skydd är det viktigt att du har en egen
privat försäkring, som komplement till kommunens kollektiva olycksfalls
försäkring.
Läs mer på orebro.se

Besök oss gärna
Ni får gärna besöka oss eller vara med ert barn en dag på förskolan.

Unikum
Vi använder oss av Unikum som är en digital plattform. Där finns det
information och dokumentation gällande förskolans verksamhet och barnens
lärande samt utveckling.
VÄLKOMMEN!

Kontaktuppgifter
Almgårdens förskola
Versgatan 14, 703 72 Örebro
019-21 24 59/076-551 33 39
019-21 25 18/076-551 14 97
almgarden.forskola@orebro.se
Om barnet/barnen är sjuka eller lediga:
Ring, skicka sms eller mejla till förskolan och meddela om barnet/barnen är
frånvarande senast klockan 8:00 på morgonen.
Pedagoger:
Ulrica (utvecklingsledare), Avin, Lena, Linda, Sara, Isabelle, Lina och Wania
Kök/kontor: 019-21 23 95
Restaurangbiträde: Linda
Förskolechef: Lena Vogel, 019-21 24 65
Köansvarig: Kesti Omne, 019-21 10 00
Förvaltningschef: Margareta Borg, 019-21 50 14

Läs mer på orebro.se
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