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VÄLKOMMEN TILL 

PINGSTLILJANS FÖRSKOLA! 

 

Förskolan har funnits sedan 1989. Den är enskild och drivs med bidrag från Nybro kommun. 

Förskolan drivs som en ideell förening och består av representanter från Nybro församling, Madesjö 

församling, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan. Föreningens styrelse har ett arbetsgivaransvar över 

förskolan. 

 

Förskolan ingår i kommunens barnomsorgsplan. Nybro kommun administrerar kö och avgifter. 

Vi arbetar efter traditionell förskolepedagogik och följer läroplan för förskolan (Lpfö 18). 

Pingstliljans förskola har en kristen ekumenisk profil. Det innebär att innehållet i förskolans 

pedagogiska arbete genomsyras av ”Den gyllene regeln”, ”Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det 

ska ni också göra för dem.” Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet och fokus på de kristna 

traditionerna. Vårt arbetssätt och förhållningssätt präglas av att alla människor har lika stort värde och 

med respekt för varje enskild människa. 

På Pingstliljans förskola vill vi tillsammans med barn och föräldrar skapa en trygg, lustfylld och 

lärande miljö där fokus ligger på att varje individ får leva ut sin vetgirighet, spontanitet och kreativitet 

i meningsfulla sammanhang. 

 

Förskolan ligger mitt i centrum. Vi har gångavstånd till biblioteket, torget, och andra lekparker och 

skogsområden. Förskolans gård är väl inhägnad och har en stor och rymlig gräsmatta med fruktträd, 

vinbär- och krusbärsbuskar. På gården finns även en stor sandlåda, gungor, rutschkana, motorikbana 

och en lekstuga. 

 

Pingstliljan har två avdelningar, Zebran 1–5 år och Giraffen 1–5 år. Barnen delas in i mindre grupper 

under veckan där innehållet varierar efter barnens önskemål och behovet i gruppen. 

Arbetssättet är ofta i tema eller i projekt som sträcker sig över flera veckor. Barnets positiva utveckling 

dokumenteras i en portfoliopärm som barnet får med sig när det slutar på förskolan. 

I tamburen och inne på avdelningen finns även dokumentation över temats innehåll. 

 

Varje dag serveras mat från vårt eget kök. Vår kokerska lagar all mat från grunden och låter även 

barnen vara delaktiga i planeringen av matsedeln. 

 

Förskolan är stängd två gånger per år för utvärdering och grovplanering av verksamheten. 

 

 

En dag på förskolan, våra rutiner 

Kl. 06.00 Förskolan öppnar 

      07.30 Frukost 

      09.30 Samling/aktivitet, fri lek 

      11.15 Lunch (måndagar) 

      11.30 Lunch 

      12.00 Vila, läsning, fri lek inne / ute 

     

      

     Kl. 14.30 Mellanmål 

           15.00 Fri lek inne / ute 

           18.00 Förskolan stänger 

För att vi ska kunna ta emot er på ett bra sätt 

sker ingen lämning av barn under frukosten 

Kl. 07.30-08.00 eller hämtning under 

mellanmålet 14.30-15.00 
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Förskolafritidswebben 

Alla ändringar av schema, kontaktuppgifter, inkomst och uppsägning sker via Förskolafritidswebben. 

Det är av största vikt att alla uppgifter stämmer eftersom de ligger till grund för planeringen av vårt 

arbete och det är där vi får uppgifter om hur vi kan kontakta er vid behov under dagen. 

 

När ditt barn är sjukt 

Sjuka barn ska inte vara på förskolan. Om barnet insjuknar på förskolan ringer vi till arbetet eller hem. 

Tänk på att när barnet återkommer från sjukdom ska det orka delta i förskolans verksamhet. 

 

Frånvaro 

Ring till förskolan och meddela när ditt barn inte kan komma. 

Telefon 0481-14577 

 

Kläder 

Barnen behöver oömma kläder och flera ombyteskläder, regnkläder och gummistövlar. 

För att undvika förväxling och för att underlätta för personalen ska kläder och skor vara namnade. 

 

Försäkring 

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom 

Nybro kommuns verksamhetsområde. Försäkringsbolag är Protector. 

Kontaktuppgifter till Protector och blankett för skadeanmälan finns på www.nybro.se under barn och 

utbildning, stöd inom skola och barnomsorg, försäkringar. 

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. 

Spara alla kvitton i original. 

 

 

 

 

Pingstliljans förskola 

Långgatan 1 (besöksadress) 

382 41 Nybro 

Box 46 (postadress) 

382 21 Nybro 

0481–14577 

anette@pingstliljan.nu 

Hemsidan 

www.pingstliljan.nu 

 

 

Välkomna! 

Rektor Anette Larsson
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