Välkommen till
Nybackens förskola

Dolomitvägen 120, 703 74 Örebro
Hjärtat, 019-21 55 63 och Stjärnan 019-21 24 58
2017-2018

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

Nybackens förskola har plats för 36 barn i ålder 1–5 år.
Vår förskola ligger, i Lundby, nära skogen och fina grönområden.

Öppettider
Nybacken har öppet mellan klockan 06.30 och 17.30.

Vårt arbete och styrdokument
Personalen arbetar utifrån läroplanens utvecklingsmål:
•
•
•
•
•

Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola och hem
Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Förskolan arbetar med Vivalla-Lundbys dokument:
•
•
•
•

Värdegrund
Barnsyn
Kunskapssyn
Språkplan

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

Studiedagar
Förskolan är stängd vid studiedagar, 5 dagar per år.
En förskola i området håller jouröppet med vikarier dessa dagar.
–

Omsorgsbehov meddelas en månad innan.

Sommaröppet
Under juli månad arbetar flera förskolor tillsammans med de barn som
behöver omsorg.

För att hjälpa oss kan ni föräldrar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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/inkomstuppgift
berätta om ditt barn har allergier eller behöver speciell mat
ta med extra kläder, regnkläder och gummistövlar
ta med blöjor
märka alla kläder och skor med barnets namn
ta del av informationen ”Smitta i förskolan” och följa de
direktiv som finns där.

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök.
Mattider
• Frukost ca kl. 7.15
• Lunch kl.11.15
• Mellanmål kl. 14.30
• Frukt erbjuds på förmiddagen och sen eftermiddag

Kontaktuppgifter
Avdelningar:
Hjärtat: 019-21 55 63
Stjärnan: 019-21 24 58
Förskolans kontor (obemannat) 019-21 55 64
Nybackens förskola
Box 314 60
701 35 Örebro
Förskolechef: Karin Svärdh, karin.svardh@orebro.se
Utvecklingsledare: Jessica Fredriksson, jessica.fredriksson@orebro.se

Köansvarig: Kesti Omne, kesti.omne@orebro.se
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