
Vi skapar 
glädje!

Välkommen! 



 VÅR VÄRDEGRUND  
GLÄDJE       MOD       ENGAGEMANG       OMTANKE       ANSVAR

Anteckningar FRAMTIDENS FÖRSKOLOR
Vi startade Framtidens förskolor 2012. Idag har vi två förskolor med 
ca 140 barn. Framtidens förskolor sjuder av värme, omtanke, och 
entusiasm varje dag. Med bra mat och mycket utevistelse ger vi  
barnen hälsosamma vanor. Vi vill ge våra barn ett försprång i livet!  

 

 



VÅRA FÖRSKOLOR 
PARKEN 
Har fem hemvister Haren, Myran, Larven, Björnen och Räven. 

MARINAN 
Har fyra hemvister Seglet, Jollen, Ekan och Fyren.

ÖPPETTIDER  
Förskolornas ordinarie öppettider är kl 6.30-17.15 måndag - fredag.  
Förskolorna håller stängt 2-3 dagar per termin för fortbildning och 
verksamhetsplanering och 2-4 veckor under sommaren. 

INSKOLNING  
Förskolans pedagoger anpassar inskolningen efter varje barns unika 
behov. I början av inskolningstiden är du som vuxen med ditt barn 
på förskolan. Det är viktigt att det känns tryggt för både ditt barn 
och dig att bli lämnad och lämna på förskolan.

TYRA
Tyra är en digital plattform för schema, portfolio och närvaro- och 
frånvaroanmälan där du lägger in ditt barns tider och ledighet. Allt 
samlat på ett ställe! Läs mer om Tyra här: tyra.io/sv/

LÄMNING OCH HÄMTNING
När du lämnar eller hämtar ditt barn - sök alltid upp någon av våra 
pedagoger och tala om att barnet har kommit eller ska gå. Om ditt 
barn ska hämtas av någon annan än de som vanligtvis hämtar  
barnet är det viktigt att meddela detta till någon av pedagogerna  
eller lägger in det i Tyra.

VERKSAMHETEN
Den pedagogiska verksamheten bygger på ett Reggio Emilia inspire-
rat arbetssätt som ger barnet ett mångsidigt lärande. Vi pedagoger 
har ett medforskande arbetssätt - vi uppmuntrar barnens nyfiken-
het! Vi hjälper dem att utveckla sitt lärande och ta sina intressen till 
nästa nivå.  

”stort engagemang” 
”mycket utevistelse” 

”bra individanpassning” 

”trygg miljö” ”nytänkande”

SAGT OM OSS: 



KLÄDER
Vi är ute varje dag. Det är därför viktigt att det alltid finns kläder och 
skor för utevistelse på förskolan. Glöm inte att ha extra kläder i ert 
barns låda inomhus. Anpassa kläder och skor för årstiden.  
Märk alla kläder! 

SJUKDOM 
Vid sjukdom ska barnet vara hemma tills allmäntillståndet är bra. 
Med det menas att barnet ska orka delta i förskolans alla aktiviteter 
även utomhusvistelse. Vid feber ska barnet vara hemma åtminstone 
en feberfri dag och efter magsjuka minst två dygn. Vid magsjuka 
ska även syskon vara hemma från förskolan. Mer information om 
vår sjukdomspolicy hittar du i appen Tyra.  
Vid sjukdom frånvaroanmäl via Tyra.

KOST
Vi vill medverka till att barnen får hälsosamma vanor och därför 
serverar vi varje dag varierande näringsriktiga måltider som tillreds 
av våra egna kockar. Vi äter frukt på förmiddagen och lunch mellan 
kl 10.30 och 11.30. På eftermiddagen äter yngre barn mellanmål kl 
13.30 och de äldre kl 14.00. Veckans meny finns i Tyra, på hemsidan 
och facebook.

Du kan köpa våra goda matlådor för 45 kr/st som du betalar på för-
skolefakturan. Pengarna går tillbaka till verksamheten. Du beställer 
före kl 13.00 via telefon/sms Parken 070-765 39 70, Marinan via ditt 
barns avdelning. 
 
TYRA, FACEBOOK & INSTAGRAM
På Tyra och facebook delar vi veckans matsedel, när vi har stängt 
och viss del av vår verksamhet. På Instagram har vi en sida per  
förskola där vi kontinuerligt lägger ut bilder från vår verksamhet.  

BARNOMSORGSAVGIFT
Framtidens förskolor följer Härnösands kommuns regler om max-
taxa. Ansökan om reducerad avgift görs på särskild inkomstblan-
kett. Avgiften faktureras månadsvis. Vi skickar fakturor via E-post så 
mejla önskad adress till ekonomi@framtidensforskolor.se.

”föräldrar får vara delaktiga”

”bra pedagogiskt arbete”
”det finns inga problem, bara lösningar.”

SAGT OM OSS: 

FOTOGRAFERING OCH INTERNET
Vi vill medverka till att vuxna ges möjlighet att fotografera sitt barn 
vid aktiviteter på förskolan. För att vi ska kunna ge denna möjlighet 
ber vi er att endast fotografera ert barn och att endast ta bilder för 
eget bruk. Respektera vårt förbud mot att publicera bilder i  
sociala medier m.m.  



PARKENS FÖRSKOLA  
Parkgatan 17, Härnösand 
 
MYRAN       076-945 49 03
LARVEN       076-945 49 04
HAREN      076-945 49 13
BJÖRNEN      076-945 49 05
RÄVEN       076-945 49 06
KÖKET       070-765 39 70

MARINANS FÖRSKOLA  
Gånsviksvägen 1, Härnösand 

SEGLET       072-250 71 64
JOLLEN       072-002 71 54
EKAN       070-012 43 91 
FYREN       070-241 36 44
 

FÖRSKOLEREKTOR  Annelie Brännström  072-516 57 30 
E-POST: annelie.brannstrom@framtidensforskolor.se

REKTOR  Sandra Wiklund     072-212 75 56
E-POST: info@framtidensforskolor.se

FAKTURAFRÅGOR 
E-POST: ekonomi@framtidensforskolor.se

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR
Framtidens Förskolor i Västernorrland AB 
POSTADRESS: Framnäsvägen 7, 871 52 Härnösand

www.framtidensforskolor.se 
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