Välkommen till
Skattkistans förskola

Kontaktuppgifter
Avdelningar:
Safiren
019-21 28 40
Pärlan
019-21 28 16
Juvelen
019-21 28 45
Piraten
019-21 28 60
Förskolechef: Kerstin Göthberg
Köansvarig: Kesti Omne
Förvaltningschef: Margaretha Borg

019-21 28 75
019-21 29 70
019-21 50 14

Besöksadress: Strofgatan 16, 703 71 Örebro
Läs mer på www.orebro.se/foraldrar

Välkommen till Skattkistans förskola
Förskolan Skattkistan är belägen i det mångkulturella
bostadsområdet Vivalla i Örebro. Inte långt från förskolan finns
det bra bussförbindelser och tillgång till bibliotek, affär och
bad. Förskolan har även nära till fina grönområden och skog.
Förskolan Skattkistan består av fyra avdelningar två avd med
barn i åldrarna 1-3 år och två avd med barn 3-5 år.
Förskolan Skattkistan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor
som handlar om attityder, jämställdhet, demokrati och
mångfald. Vår verksamhet utgår från det lustfyllda lärandet, där
barns delaktighet och samspel med andra har stor betydelse. Vi
arbetar projektinriktat och utgår ifrån barnens intressen och
initiativ. Vi jobbar även aktivt med olika känsloarbeten där vi
tar upp aktuella händelser utifrån värdegrundsfrågorna.
Dessutom anser vi att de vardagliga samtalen, att läsa böcker
och att berätta sagor är av stor betydelse för barns språkliga
utveckling. Vår strävan är att vår förskola ska upplevas som en
plats där vi har roligt tillsammans med barn, vårdnadshavare
och personal eftersom vi anser att glädje och humor är en
tillgång i alla möten med människor.
Personalen arbetar med utvecklingsmålen:







Normer och värden
Utveckling och lärande
Barns inflytande
Förskola och hem
Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
Värdegrundsdokument för Vivalla-Lundby

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

Planeringsdagar
Behöver ni barnomsorg dessa dagar vill vi veta det minst en
månad i förväg.

Förskola på sommaren
Vår förskola är stängd 4–5 veckor under sommaren. En
förskola i området kommer att vara öppen för de barn som
behöver omsorg.

Öppettider
Förskolan öppnar kl. 6.00 och stänger kl. 18.00 (beroende på
föräldrarnas behov).

Mattider





Frukost kl. 7.00
Lunch kl. 11.15
Mellanmål kl. 14.00
Fruktstund på förmiddag och sen eftermiddag

Vi har egen kock som lagar all mat. Allt kött är nötkött och de
som ej får äta kött erbjuds vegetariska rätter.

