Lillstugans förskola
Hösten 2015

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

Välkommen till Lillstugan!
Lillstugan är en förskola med 2 avdelningar, Hinken och Spaden.
Hinken har plats för 21 barn i åldrarna 3-5 år och Spaden har plats för
16 barn i åldrarna 1-3 år. Avdelningarna samarbetar med varandra vid
öppning och stängning. Förskolan ligger i Baronbackarna, i anslutning
till Västra Engelbrektskolans lokaler. Den har en närhet till fina
grönområden och skog. Förskolan ligger i ett mångkulturellt område.
Vi har ett föräldraråd för att föräldrarna ska bli mer delaktiga i
verksamheten och för att fungera som ett stöd till verksamheten.
Representanterna väls på höstens föräldramöte.

Vi vill att barnen ska känna glädje och
trygghet hos oss.
Personalen arbetar med utvecklingsmålen:
• Normer och värden
• Utveckling och lärande
• Barns inflytande
• Förskola och hem

Försäkring
Barnen är försäkrade dygnet runt i Länsförsäkringar Bergslagen

Ditt ansvar som förälder är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lämna telefonnummer där vi kan nå er under dagen.
Ringa när barnet är sjukt och när barnet kommer tillbaka.
Lämna och hämta barnet enligt inlämnat grundschema.
Lämna/ändra grundschema.
Lämna/ändra inkomstuppgift.
Berätta om ditt barn har allergier eller behöver speciellt mat.
Ta med extra kläder, och kläder/skor efter väder.
Ta med blöjor.

Studiedagar
Följande dagar har personalen studiedagar, då är förskolan stängd:
• 13 augusti
• 14 augusti
• 26 oktober

Förskolan stänger kl. 16.15 för arbetsplatsträff
hösten 2015
•
•
•
•

15 september
19 oktober
16 november
2 december

Behöver ni barnomsorg dessa dagar vill vi veta det minst två veckor i
förväg.

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

Öppettider
Förskolan öppnar kl. 6.30 och stänger ca 17.30, beroende på
föräldrarnas behov.

Mattider
•
•
•
•

Frukost 7.30
Lunch 11.15
Mellanmål 14.30
Fruktstund på förmiddagen och under sen eftermiddag

Kontaktuppgifter
Avdelningar:
Spaden
Hinken
Förskolechef: Marita Forss
Kök: Tomas Hovsby
Köansvarig: Lise-Lott Vannerstål
Verksamhetchef: Åsa Svahn
Förvaltningschef: Margareta Borg

019-21 26 81
019-21 26 85
019-21 26 19
019-21 26 08
019-21 26 08
019-21 32 54
019-21 50 14

Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Postadress: Box 31520, 70135 Örebro kommun
E-postadress: lillstugan.forskola@orebro.se
Läs mer på www.orebro.se/foraldrar
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