
V Ä L K O M M E N  T I L LInformation

Adress: 

Telefon: 

Öppettider: 

Måltider: 

Förskolan Skattkammaren 
Villa Göta, Stadsparken 
544 33 Hjo

0503 35090

06.15 – 17.00

Frukost 07.45
Lunch 11.30
Mellanmål 14.00



Förskolan  
Skattkammaren
Förskolan Skattkammaren bedriver sin verksamhet i en av sekel-
skiftesvillorna i den vackra stadsparken i Hjo. Ett gammalt hus 
med många små prång, den spännande parken och dess närhet till 
sjön Vättern, sätter en speciell prägel på förskolan.

Förskolan är uppdelad i två avdelningar. På bottenvåningen 
arbetar  vi med barn i åldrarna 1-3 år och på övervåningen med 
barn mellan 3-5 år. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna 
och eftersom Skattkammaren är en förhållandevis liten enhet lär 
barn och personal snabbt känna alla på förskolan.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan LPFÖ 98 (reviderad 
2010) vilket innebär att barnet, dess utveckling och lärande alltid 
är i fokus. Något som prioriteras i verksamheten är barnens 
utomhusvistelse. Vi ger stort utrymme för lek. De små barnen 
sover middag utomhus och hela sommarhalvåret äts mellanmålet 
ute för att leken ska få ett så kort avbrott som möjligt.

De barn som går 15 timmar hos oss kommer till förskolan 3 dagar 
i veckan mellan 8.30 och 13.30. På förskolan har vi förmånen att 
ha vår egen kokerska, som serverar hemlagad mat varje dag.

Vår profil

Vår förskola har en kristen profil. Vi vill förmedla värden och 
normer från den kristna tron. Det handlar bland annat om att 
alla människor har lika värde och att vi ska behandla andra, 
som vi själva vill bli behandlade. På Skattkammaren ingår de 
kristna högtiderna och berättelser ur Bibeln som en naturlig del 
i verksam heten.

Vi på Skattkammaren vill att du som förälder och ditt barn ska 
känna er varmt välkomna när ni kommer till oss och hoppas att du 
finner en hemlik och skön atmosfär.

Välkomna!


