Kontaktuppgifter
Förskolan Musikanten
Prosagatan 23, 703 71 Örebro
Avd. Bjällran 019-21 29 69
Avd. Trumman 019-21 28 59
Avd. Tamburinen 019-21 28 26
Ansvarig förskolechef
Kerstin Göthberg, 019-21 28 75
kerstin.gothberg@orebro.se
Ansvarig för kö och placering av barn
Kesti Omne, 019-21 29 70
kesti.omne@orebro.se

Läs mer på orebro.se/foraldrar

Välkommen till förskolan
Musikanten

Välkommen till förskolan Musikanten

Mat

Musikanten är en förskola med tre avdelningar som är belägen
centralt i Vivalla med närhet till bra bussförbindelser, tillgång till
bibliotek, lekparker och fina grönområden samt skog. På våra tre
avdelningar Bjällran (1–3 år), Trumman (2,5–5) år och
Tamburinen (3–5) år finns totalt 51 barn.

Vi har ett mottagningskök och får vår mat levererad från
Mellringe kök. Allt kött är nötkött, det finns även ett vegetariskt
alternativ för de som inte äter kött.

Förskolan ligger inte långt från Vivalla centrum där det finns bra
bussförbindelser och tillgång till bibliotek, affär och bad. Vi har
nära till fina grönområden och skog.
Vår verksamhet utgår från det lustfyllda lärandet där barnens
lust och intressen styr verksamhetens projektinriktade
arbetssätt. Vi pedagoger utmanar, stimulerar och ger
förutsättning till lärande genom att erbjuda aktiviteter nära
kopplade till läroplanens målområden inom bland annat
skapande, matematik, naturkunskap och teknik. Vi arbetar
mycket med musik, rörelse, högläsning och sagoberättelser som
en del i att öka barnens språkförståelse och lust att lära.

Öppettider
Förskolans öppnar kl. 6 och stänger kl. 17.30 (beroende på
vårdnadshavarnas behov).

Mattider





Frukost kl. 7.30
Lunch kl. 11.30–12.30
Mellanmål kl. 14.30
Fruktstund på förmiddag och sen eftermiddag

Försäkring
Barnen är försäkrade dygnet runt i 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.

Planeringsdagar
Varje år informerar vi om vilka dagar som förskolan har stängt för
planering och när vi stänger tidigare för arbetsplatsträff.
Om ni behöver barnomsorg när förskolan är stängd, vill vi
gärna veta det minst en månad i förväg.

