Kontaktuppgifter
Avdelning Flugan

019-21 28 80

Avdelning Fjärilen

019-21 28 70

Avdelning Humlan

019-21 28 71

Kök Maarit Huotari
Köansvarig Kesti Omne

019-21 28 70
019-21 29 70

Förskolechef Åsa Oskarsson Särnholm
Verksamhetschef Zandra Ahkoila

019-21 28 61
019-21 27 28

Förvaltningschef Margareta Borg

019-21 50 14

Välkommen till Bergagårds
Förskola

Postadress: Mineralgatan 1, Box 31420, 701 35 Örebro
E-postadress: bergagard.forskola@orebro.se
E-post förskolechef: asa.oskarsson.sarnholm@orebro.se
Läs mer på www.orebro.se/foraldrar

Barnen är försäkrade dygnet runt i försäkringsbolaget
Länsförsäkringar Bergslagen.
Information finns på www.orebro.se.
Lundby förskolor

Välkommen till Bergagårds förskola
Vi är en förskola med tre avdelningar. På Flugan går 1-2åringarna, på Humlan går
2-3åringar och på Fjärilen går 4-5åringarna under läsåret 16-17. Denna organisation bygger på att miljön växer med barnen. Vi samarbetar också över avdelningarna och vill att alla pedagoger ska känna alla barn och deras vårdnadshavare.

Vi har även ett eget tillagningskök, där vår kock lagar maten till oss på
förskolan.

Vi förväntar oss av er föräldrar att ni:










Ni kan förvänta er av oss pedagoger på förskolan Bergagård att vi arbetar
utifrån läroplanen för förskolan och Örebros styrdokument. Vi vill vi att ett
utforskande arbetssätt och lärande ska gå hand i hand. Vistelsen på förskolan
ska vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden för ett livslångt lärande.
Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, ha inflytande
och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Vi vill tillsammans med barnen
skapa och bevara ett öppet och positivt klimat där ömsesidig respekt råder.

Detta försöker vi nå genom att:
Jobba projektinriktat där utforskande av olika slag står i centrum.
Jobba aktivt för att skapa goda möten och relationer i vår verksamhet.
Pedagogerna tar till vara barnens intressen och funderingar och bygger vidare
på dessa.
Barnen får stöd och utrymme att uttrycka sin åsikt.

Vi använder oss av lärplattformen Unikum, där ni kan ta del av vårt arbete på
förskolan. Vi har också ett instagramkonto: lundbyförskolor




Lämnar/ändrar telefonnummer så vi kan nå er under dagen
Ringer när barnet är sjukt och när barnet kommer tillbaka
Ringer när ni är mer än 15 min försenade
Talar om när någon annan ska hämta barnet/barnen
Lämnar/ändrar grundschema
Lämna/ändra inkomstuppgift
Berättar och lämnar intyg om ditt barn har allergier eller behöver speciell mat
Tar med extra kläder, regnkläder och gummistövlar. Skriv namn i alla
kläder och skor.
Att ni tar med blöjor hemifrån om barnet använder det
Att ni regelbundet tar del av informationen på Unikum

Följande datum stänger förskolan kl 15.45:
12 september
13 februari
10 oktober
13 mars
14 november
3 april
12 december
15 maj
Har ni behov av omsorg efter kl 15.45, meddela pedagogerna detta i god tid så
kan vi ordna detta på bästa sätt.

Följande dagar är verksamheten stängd:
11-12 augusti
27 januari
31 oktober
16 juni
Om ni inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt/dina barn den dagen finns
någon förskola i Vivalla-Lundby öppen. Vilken förskola det är meddelas senare.
Meddela förskolechef senast 2 veckor innan för att vi ska kunna ordna omsorgen.

