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Stumholmens föräldrakooperativa
förskola
Förskolan startades som ett föräldrakooperativ 1995 och
erbjuder idag en etablerad och väl fungerande verksamhet
med två avdelningar, Gladan och Falken. Personalen består
av åtta erfarna och engagerade pedagoger samt en kock
som lagar all mat från grunden. Många har varit med sedan
starten, vilket bidrar till den varma och trevliga stämningen.

Förskolan
Vi erbjuder en varm och bra fungerande förskola med en
medveten och noga genomtänkt pedagogik som utgår
från läroplanen. Det enskilda barnet står i centrum och
verksamheten formas flexibelt utifrån de behov som finns i
barngruppen. Alla ska känna att de är en viktig länk i vår kedja.
Det lustfyllda lärandet och vår inarbetade och tydliga
värdegrund är grunden för vår verksamhet. Trygghet,
Självkänsla, Gemenskap, Respekt och Livsglädje är givna
byggstenar att fylla barnens ”ryggsäckar” med. Dessa
värdeord tillsammans med lärandet och nyfikenheten att vilja
upptäcka mer ger en stor fördel när barnen sedan går vidare
till skolan. Närheten till den unika miljön på Stumholmen
ger barnen möjlighet att gå på upptäcktsfärd, röra på sig och
lära sig mer genom olika teman. Genom att ge en mångfald
av upplevelser för alla sinnen ges varje barn möjlighet att
utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Föräldrakooperativet
I ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som
driver förskolan genom en ekonomisk förening
med styrelse och arbetsgrupper. Alla föräldrar är
på ett eller annat sätt engagerade i förskolans drift
och skötsel. Det gör i sin tur att alla får möjlighet
till en helt unik inblick och möjlighet att påverka
barnens vardag. Man lär även känna varandra på
ett naturligt sätt, vilket skapar en alldeles särskild
trygghet för barnen.

Vad kostar det?
Du som förälder betalar en avgift per barn. Avgiften
ligger i nivå med de föräldraavgifter som tas ut för
kommunal barnomsorg. Läs gärna mer om aktuell
avgift på vår hemsida.

Hur får jag en plats?
För att få en plats på förskolan måste du anmäla
dig till Karlskrona kommuns barnomsorgskö och
ange Stumholmens föräldrakooperativa förskola
som önskemål.

