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Vår vision – det goda mötet!
Du som förälder är viktig för ditt barns välmående på förskolan.
Vi vill skapa ett gott samarbete med er föräldrar för att tillsammans lägga
grunden för alla barns trygghet och lärande.
Vi vill skapa goda möten mellan barn, pedagoger och föräldrar på Skutan och
Skeppet. Vi vill att dessa möten kännetecknas av glädje, trygghet och respekt
för varandra.
I våra möten med barnen vill vi vara lyhörda och nyfikna för att ta tillvara
barns intressen och tankar. Vi vill utveckla goda mötesplatser för samspel och
lärande, där vi tillsammans med barnen utforskar vår omvärld.

Vår verksamhet
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Verksamheten bygger på uppdraget
i förskolans läroplan Lpfö98. Skutan och Skeppet formulerar även egna
pedagogiska mål för att utveckla verksamheten. Vi har även att ta hänsyn till
våra politiska mål runt förskola/skola.
Vårt arbete utgår från ett hälsofrämjande program ”Vägledande samspel”.
Programmet består av tre delar/dialoger som tillsammans ska verka för att
främja barns psykiska o fysiska utveckling. Målet är att stimulera och utveckla
ett positivt samspel mellan barn–vuxna och mellan barn–barn.
Skutan och Skeppet bedrivs som intraprenad. Det innebär att förskolan är
ansvarig för det samlade resultatet och utvecklingen, både vad gäller kvalitativ
nivå på den service medborgarna ges och ekonomiskt, där både intäkter och
kostnader ska kunna påverkas.
Skutan och Skeppet arbetar med ett utforskande och projektinriktat
arbetssätt som kan löpa över flera terminer. Vi utgår från barnens intressen
och tankar för att föra projekten vidare. Med hjälp av pedagogisk
dokumentation ger vi barnen möjlighet att genom t.ex. film och foto
reflektera över sitt lärande och få syn på sina tankar och erfarenheter
Vi vill komplettera hemmet genom att skapa utmaningar i spännande
utvecklande miljöer. Vi arbetar för att utveckla vår yttre och inre miljö, så att
den blir inbjudande, stimulerande och intressant.

Barns delaktighet och inflytande är viktigt för oss på Skutan och Skeppet.
Vår ambition är att dela barngruppen under dagen för att i mindre
sammanhang skapa bättre förutsättningar för det enskilda barnets trygghet,
lärande och lek. Vi vill utforska och lära tillsammans.
Skutan och Skeppet har bra och stora gårdar. Förskolorna har även nära till
skogen och fina parker. Vi erbjuder dagligen utevistelse och strävar efter att
använda utemiljön som ett lärande rum.

Köket
Att äta tillsammans är en viktig del av dagen på förskolan. Måltiden är en
stund av gemenskap och matglädje. På Skeppet serveras alla måltider i
matsalen ”Kabyssen”, där barnen själva tar sin mat från en buffé. På Skutan
serveras maten på respektive avdelning.
Maten som serveras är till cirka 60 procent ekologisk. Maten lagas på plats av
våra kockar Maria på Skutan och Ritva på Skeppet. Frukost, lunch, mellanmål
och frukt serveras dagligen.

Öppettider
Ramtiden för våra verksamheter är kl. 6.30–17.30. I samråd med
vårdnadshavare kan tiden justeras utifrån behov.

Sjukdom
• Ring till förskolan på morgonen och meddela om ditt barn är sjukt.
• Barnet ska ha varit feberfritt 24 timmar innan han/hon återvänder till
förskolan, detta enligt rekommendation från BVC.
• Vid magsjuka/kräkningar ska barnet varit symptomfri 48 timmar innan
återgång till förskolan, detta enligt rekommendation från BVC.
Vi rekommenderar att syskon stannar hemma vid magsjuka.
• När epidemier av huvudlöss går i våra verksamheter är det viktigt att alla
förhåller sig till den information som finns för att få stopp på spridningen.

Tystnadsplikt
All personal i förskolan har tystnadsplikt.

Trygghetsarbete
Skutan och Skeppet arbetar aktivt med att främja barns lika rättigheter samt
förebygga all form av diskriminering. Läs mer i vår trygghetsplan på Örebro
kommuns hemsida www.orebro.se.

Barnhälsoteam (BHT)
I barnhälsoteamet för Adolfsberg-Mosjö – Mariebergs förskolor finns
pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk kompetens att tillgå för stöd
och hjälp både för pedagoger och föräldrar.

Fast vikarie
På både Skutan och Skeppet finns det fast vikarie anställd på 75 procent.
Detta är en prioritering för att öka kvalitén och tryggheten i verksamheten för
både pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Kontaktuppgifter
Skeppet

Skutan

Kajutan: 019-21 57 13

Delfinen: 019-21 20 88

Ankaret: 019-21 20 80

Blåvalen: 019-21 20 87

Lanternan: 019-21 20 37

Sköldpaddan: 019-21 20 86

Kompassen: 019-21 20 59

Sjöhästen: 019-21 20 84

Utkiken: 019-21 40 28
Förskolechef
Lena Lindblom-Jonsson, 019-21 19 92, lena.lindblom-jonsson@orebro.se
Specialpedagog
Cecilia Arvidsson, 019-21 20 46, cecilia.arvidsson@orebro.se
Kurator
Anna Mazetti, 019-21 36 65, anna.mazetti@orebro.se
Blanketter och övergripande information
Se kommunens webbplats www.orebro.se.
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