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Information till vårdnadshavare 

ORGANISATION 

Förskolan Pärlan (Centrumkyrkans förskola i Mora AB), ägs av Centrumkyrkan, en ideell 

förening som har huvudansvaret. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Förskolans finansiering drivs med hjälp av föräldraavgifter och bidrag 

från Mora kommun. Förskolan följer kommunens beslut om maxtaxa samt regler för 

vistelsetid.  

 

BESKRIVNING 

Förskolan består av en avdelning med 16-19 barn i åldrarna 1-5 år. Två förskollärare och 

en barnskötare ansvarar för verksamheten. Innehållet för verksamheten ansvar 

förskolläraren för. 

Vi har öppet måndag – fredag kl 06.30-17.00  

Fem hela dagar per år får barnomsorgen stängas för personalens fortbildning och 

planering. 

Aftnar stängt, dock ej Valborgsmässoafton. 

Under fyra veckor i juli stänger förskolan och blir därmed avgiftsfri. 

 

PROFIL 

Förskolan Pärlan har en kristen profil. Läroplan för förskolan, Lpfö98/10 är vårt 

styrdokument. Den kristna profilen visas genom att förmedla normer och värden även 

utifrån bibelns syn på människan. 

Vi lägger mycket vikt vid individens kreativitet och utveckling och att vi arbetar i 

mindre grupper där barnet får chans att utveckla sig själv. Vi lägger stor vikt vid 

barnets personlighet och förmågor.  

Mattematik, språkutveckling, sång och musik, drama, retorik, bibelberättelser, sagor, 

samarbete och naturvetenskap, är i korta drag det som vi bygger vår verksamhet kring. 

 

HUR GÅR INSKOLNINGEN TILL? 

Inskolningen ska kännas trygg för barnet och föräldern. Varje barn är unikt och 

behöver sin egen takt att skolas in. En del barn anpassar sig snabbt medan andra 

behöver lite längre tid. Var beredd på att inskolningen kan ta upp till två veckor. 

Tillsammans med ansvarig pedagog görs ett schema för den första inskolningsveckan. 

Vårdnadshavare ska finnas med under denna tid. Vart efter barnet känner trygghet kan 

föräldern gå ifrån under kortare stunder som sedan utvecklas till längre.  

Bra att tänka på den första tiden 

 Egen vagn 

 Gosedjur eller liknande 

 När föräldern ”går ifrån”, lämna gärna en jacka synlig eller annan personlig sak 
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SAMVERKAN Förskola / hem 

Föräldramöte hålls en gång varje höst. Utvecklingssamtal sker en gång på våren eller vid 

vårdnadshavares eller pedagogers önskemål.  

 

VEM HAR ANSVAR? 

Förskolan ansvarar för barnet under barnets vistelsetid, det vill säga, från och med att 

du lämnat barnet tills du hämtar barnet och kommer innanför förskolans område.  

 
VAD GÄLLER NÄR BARNET ÄR SJUKT? 

Sjuka barn tas inte emot i verksamheten. Ditt barn måste orka en hel ”arbetsdag”. Att 

få vara ”hemma” i lugn miljö skiljer sig mycket från förskolans vardag. Tänk på att 

smittorisken är stor. Meddela alltid förskolan när barnet är friskt dagen innan barnet 

kommer tillbaka till Pärlan. Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. 

 

Vid magsjuka gäller följande; Om barnet/annan familjemedlem visar tecken på magsjuka 

stannar barnet/barnen hemma för observation. Familjen ska vara symptomfri 48 

timmar.  

 

VAD GÄLLER VID FÖRÄLDERS SJUKDOM? 

När föräldrar är sjuka får barnet vistas enligt schema på förskolan. 

 

UTEVISTELSE OCH KLÄDER 

Vi är ute varje dag oavsett väder. Därför är det viktigt att barnets kläder är lämpade 

för utevistelse och passar till årstiden. Se till att extrakläder finns och att alla kläder 

är märkta med barnets namn. 

 

VAD HÄNDER NÄR ÄNDRAT OMSORGSBEHOV UPPSTÅR? 

Tillfälliga och varaktiga förändringar måste meddelas till personalen så snart som 

möjligt. Schema ändringar görs senast fredagen veckan innan.  

 

UPPSÄGNING AV PLATS 

Två månaders uppsägningstid gäller när föräldrar säger upp förskoleplats. 

Tre månaders uppsägningstid gäller när förskolan säger upp förskoleplats. 

Vid utebliven förskoleavgift kan förskoleplatsen sägas upp omedelbart. 

 

SEKRETESS 

Hela verksamhetens personal har tystnadsplikt.  

All personal inom förskolan har anmälningsplikt.  

 

BRA ATT VETA 

Filmning och fotografering: På grund av respekt och för barnets integritet tillåter vi ej 

fotografering och filmning i vår verksamhet. Du får gärna fotgrafera och filma ditt 

eget barn men inte då andra barn är med.  
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Varje år lämnar vi ut en enkät där du som vårdnadshavare har möjlighet att ”tycka till” 

om förskolans verksamhet. Det har stor betydelse för oss att få ta del av Era 

synpunkter och för att Ni ska känna Er delaktiga.  

 

 

PERSONAL 

Cecilia Tornell Gillsberg, förskolechef, barnskötare 

Kerstin Forslund, bitr. förskolechef, förskollärare 

Maria Elfvendahl, förskollärare 

Viktoria Sjögren, köksbiträde 

 

 
KONTAKTINFORMATION 

 

Adress: Förskolan Pärlan 

Vasagatan 24 

  792 32 Mora 

 

Telefon:  076 – 835 34 86 

 

Mail:  parlan@ckmora.se 

 

Hemsida:  se flik ”Förskolan Pärlan” www.centrumkyrkanmora.se  

 

Ordförande styrelse:  

Britt-Inger Olsson 070-608 89 63 

brittingerolsson@telia.com 
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