”Pedagogerna är väldigt duktiga
på att dela in barnen i mindre
grupper, allt för att se till barnens
behov. De nyttjar sin närmiljö på
ett fantastiskt sätt. Skogen, sjön,
pulkabacken och skridskobanan
besöks flitigt”. – Algots pappa
”Genom föräldrainsatsen får man,
förutom en unik inblick i barnens
vardag och en direkt möjlighet att
påverka den, även en trygghet
utanför och efter förskolan då
barnen känner många av
föräldrarna i området” – Antons
mamma

”Roxenfyren är ju en liten förskola
med få platser vilket ger en fin
sammanhållning.
Personaltätheten ligger lite över
medel i och med föräldrainsatsen.
Stämningen är familjär och man
känner sig även välkommen som
vuxen. Barnen lär sig lyssna på
fler vuxna, inte bara pedagogerna
vilket är positivt. Det finns ett fint
samarbete mellan oss föräldrar
och pedagogerna där vi jobbar
tillsammans för att det ska bli så
bra som möjligt för
barnen.”– Junos pappa
”Det är en fantastik möjlighet att
lära känna sitt barns kamrater.
Kreativiteten och energin i
barngruppen och hos
pedagogerna är något utöver det
vanliga” – Julias mamma

Skulle Roxenfyren passa
din familj?
För mer information, se vår
webbsida, Facebooksida
eller ring oss så berättar vi
mer.
Hagvägen 21
590 77 Vreta Kloster
013-600 07
info@roxenfyren.se
www.roxenfyren.se
Instagram: koket.roxenfyren

Roxenfyren
En föräldrakooperativ förskola som är belägen
i natursköna Berg utanför Linköping

Det som är viktigt för oss
Vi är en liten familjär förskola med
stort hjärta och god pedagogik.
Hos oss får ditt barn vara ute
mycket i en miljö nära skogsnatur
och sjö och varje dag lever vi
efter våra fyra ledord:

-

Glädje
Delaktighet
Hållbarhet
Litenhet

Allt lärande sker i lekfulla former
och ditt barn ska tycka att det är
roligt att vara på förskolan. Det är
mycket viktigt för oss att alla får
vara med.

Vi är cirka 30 barn i snitt
fördelade på två avdelningar.
Personaltätheten är hög vilket gör
att alla barn får synas. Dessutom
har vi mycket låg
personalomsättning och ser till att
våra vikarier är desamma.
Sammantaget skapar detta en
trygg vardag för ditt barn varje
dag.
Vår förskola
har grön ﬂagg
vilket innebär
att vi jobbar
miljömedvetet i
allt vi gör. En stor del av vår mat
är ekologisk och vi strävar efter
att köpa in närodlade produkter.
Dessutom är maten gjord på plats
av vår egen kock.

Varför välja
föräldrakooperativ?

Hur mycket krävs av dig som
förälder?

I ett föräldrakooperativ är familjen
delaktig i verksamheten.
Styrelsen består av föräldrar till
barnen, och vissa arbetspass
utförs även genom en
föräldrainsats. Städning sker av
föräldrarna och därför kan vi
lägga resurser på vår personal
samt på leksaker och miljö som
är för barnens bästa.

Hos oss på Roxenfyren är du
som förälder med och jobbar i
barngrupp. Detta sker ca 8 h på
en period om 10 veckor.
Arbetstiden är 13-17:15 onsdagfredag. Under ditt arbetspass
förväntas du delta i
barngrupperna och hitta på
aktiviteter med barnen.

På Roxenfyren har personalen
det pedagogiska ansvaret medan
föräldrarna tillsammans ser till att
det praktiska runt verksamheten
fungerar d.v.s. arbetsinsatser och
ett engagemang i föreningen.
”Att jobba i barngruppen ger mig
så mycket. Jag får en inblick i hur
min dotters dagar ser ut, lär
känna hennes kompisar samt att
jag får jobba bredvid Roxenfyrens
personal och beundra det
fantastiska arbete de gör med
våra barn” – Hildas mamma

I övrigt bokar man in sig på 2-3
städpass under en tio veckors
period. Du är även med i någon
av våra ansvarsgrupper som
fokuserar på att våra barn ska ha
en så bra tid som möjligt i
förskolan.

