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Mörmoskogens förskola 

 

 

 

 



 

 

Välkomna till  
Mörmoskogens förskola 
 

Den lilla förskolan i den stora 

Mörmoskogens förskola ligger på Götetorpsvägen 2  i Skoghall 
och angränsar till närliggande skogsområde. Förskolan består av 
12 avdelningar organiserat i grupper om 1-3 år och 3-5 år. 
Avdelningarna för de yngre barnen är placerade på plan 1 och 
avdelningarna för de äldre barnen på plan 2. 

 

Förskolan är indelad i tre flyglar; Lila flygel med tema bär, Orange 
flygel med tema djur och Grön flygel med tema träd. Varje flygel 
består av fyra avdelningar med två yngreavdelningar på plan 1 
och två äldreavdelningar på plan 2, se bilder. 

 

 

 



 

 

 
 

I den dagliga verksamheten är vi organiserade som tre mindre 
förskolor i den stora där vi till stor del samarbetar i våra 
paravdelningar och inom flygeln. Att skapa delakultur och 
förutsättningar för möten mellan barn och pedagoger även 
mellan flyglarna är viktigt för oss. När det är dags för våra barn att 
byta avdelning från plan 1 till plan 2 ser vi till organisationen i hela 
huset vilket innebär att barn kan byta flygel i samband med 
övergång till annan avdelning 

 
Utemiljö 
Förskolans utemiljö är uppdelad i tre mindre gårdar, en till varje 
flygel. Varje gård är i sin tur indelad i tre zoner med olika miljöer 
där barnen kan känna sig trygga och få möjlighet till utforskande 
lek. Den varierade terrängen och växtligheten utmanar barnen 
och bjuder in till en lekfull miljö. Gårdarna är likvärdiga samtidigt 
som de är unika och formade utifrån platsen. 

 
 
 
 



 

 

Öppettider 
Förskolan öppnar kl. 06.30 och fram till kl. 07.15 befinner vi oss på 
plan 1 i respektive flygel. Entréerna på plan 2 är då låsta.  
 
Förskolan stänger kl. 17.45 och har vid behov öppet fram till kl. 
18.30. Från kl. 17.00 befinner vi oss på plan 1 i Orange flygel eller 
utomhus på den mittersta gården. Övriga entréer är då låsta.  
 
Före kl. 07.15 på morgonen och efter kl. 16.30 på eftermiddagen 
möter ni pedagoger från andra avdelningar vid lämning och 
hämtning. 

 

Restaurang 
Flygelns fyra avdelningar delar utrymme i förskolans restaurang 
där frukost, lunch och mellanmål serveras i två sittningar. För att 
allt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ni kommer i tid 
till avdelningens frukost alternativt äter frukost hemma och 
kommer till förskolan efter att frukosten avslutats där. Vi ber er 
därför ta hänsyn till det när ni lägger barnets schema. 

 

Frukost plan1: kl. 07.40 - 08.10 

Frukost plan 2: kl. 08.20 - 08.50 

Lunch plan 1: kl. 11.00 -11.40 

Lunch plan 2: kl. 11.45 -12.30 

Mellanmål plan 1: kl. 13.50 -14.20 

Mellanmål plan 2: kl. 14.30 -15.00 

 
Vid önskemål om specialkost ska en blankett fyllas i. Blanketten 
hittar ni via denna länk: 
https://www.hammaro.se/globalassets/utbildning-och-
barnomsorg/ansokan-om-specialkost-hammaro.pdf 
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Förskolan ska vara en trygg och säker plats för alla. Med hänsyn 
till allergier får nötter/mandlar/sesamfrön inte förekomma på 
förskolan. 

Parkering 
Förskolan har två parkeringar. Vårdnadshavare med barn i flygel 
Grön och Orange hänvisas till den norra parkeringen. 
Vårdnadshavare med barn i flygel Lila hänvisas till den södra 
parkeringen. 

 

Förskolans uppdrag 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 
lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens 
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I 
samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling 
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar.  
 

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att 
stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande 
hos barnen. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

 
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s 
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 
Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets 
bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 

 
 



 

 

Mörmoskogens vision 
En likvärdig förskola som ger alla barn en röst i olika uttrycksformer 
och där alla barn blir nyfiket lyssnade till. 

En demokratisk plats där olikheter och mångfald värnas om, tas 
tillvara och ses som en tillgång för alla. 

En förskola där pedagoger tar ansvar för stöd och stimulans och 
att varje barn blir en tillgång i gruppen. 

En förskola där barn och pedagoger är kunskapande 
medforskare i en rik, föränderlig och tillgänglig miljö. 

En förskola där barns intressen, lärprocesser och uttryck gör 
avtryck i miljöer och dokumentationer. 

Möten med alla barn, vårdnadshavare, pedagoger och andra 
professioner på förskolan präglas av glädje, engagemang och 
professionellt förhållningssätt. 

Förhållningssätt till material präglas av kreativitet, delakultur och 
hållbarhetsaspekt. 

Kollegialt lärande präglas av öppen reflektionskultur med strävan 
efter utveckling av en likvärdig förskola med inspirerande och 
tillgängliga lärmiljöer. 
 
V-klass 
Vår lärplattform för kommunikation med och information till 
vårdnadshavare är V-klass. Här lägger du som vårdnadshavare 
även omsorgsschema för ditt barn, gör tillfälliga ändringar i 
schemat samt anmäler frånvaro/ledighet. Här kan du också ta 
del av dokumentation från verksamheten och förskolans 
matsedel. Logga in i V-klass i app eller webbläsare med mobilt 
Bank-ID för att registrera användar- och kontaktuppgifter. Hämta 
appen v-klass där appar finns eller gå genom webbläsaren 
https://vklass.se 

Läs mer om V-klass på Hammarö kommuns hemsida. 

https://www.hammaro.se/Barn--utbildning/vklass---forskola/ 
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Om ditt barn blir sjukt 
Anmäl frånvaro till förskolan när ditt barn blir sjukt. På 1177 finns 
bra information att hämta om virus och infektioner i förskoleålder. 
Smittskydd Värmland har sammanställt en information kring vad 
som är bra att tänka på gällande vistelse i förskolan när ditt barn 
blir sjukt. 
https://www.regionvarmland.se/download/18.1f39901417cac53c
720f2f/1635258364019/nar-ditt-barn-blir-sjukt-foraldrainformation-
svenska_20211013.pdf 

 

Kontaktuppgifter  
Lila flygel 

Smultronet 054-515079 alt. 073-0711612 

mormoskogen.smultronet@hammaro.se 

Hallonet 054-515077 alt. 073-0710834 

mormoskogen.hallonet@hammaro.se 

Lingonet 054-291264 alt. 070-1800428 

mormoskogen.lingonet@hammaro.se 

Blåbäret 054-291265 alt. 070-2572252 

mormoskogen.blabaret@hammaro.se 

 

Orange flygel 

Räven: 054-515696 alt. 070-1800429 

mormoskogen.raven@hammaro.se 

Igelkotten: 054-515694 alt. 073-0231804 

mormoskogen.igelkotten@hammaro.se 

Rådjuret: 054-515535 alt. 073-2807114 

mormoskogen.radjuret@hammaro.se 

Haren: 054-515078 alt. 073-0711702 

mormoskogen.haren@hammaro.se
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https://www.regionvarmland.se/download/18.1f39901417cac53c720f2f/1635258364019/nar-ditt-barn-blir-sjukt-foraldrainformation-svenska_20211013.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.1f39901417cac53c720f2f/1635258364019/nar-ditt-barn-blir-sjukt-foraldrainformation-svenska_20211013.pdf
mailto:mormoskogen.smultronet@hammaro.se
mailto:mormoskogen.hallonet@hammaro.se
mailto:mormoskogen.lingonet@hammaro.se
mailto:mormoskogen.blabaret@hammaro.se
mailto:mormoskogen.raven@hammaro.se
mailto:mormoskogen.igelkotten@hammaro.se
mailto:mormoskogen.radjuret@hammaro.se
mailto:mormoskogen.haren@hammaro.se


Postadress: Box 26, 663 21 Skoghall Besöksadress: Tallvägen 2, 663 31 Skoghall 

          

 

 

 

Grön flygel 

Eken: 054-515518 alt. 070-3226504 

mormoskogen.eken@hammaro.se 

Rönnen: 054-515074 alt. 070-0012741 

mormoskogen.ronnen@hammaro.se 

Aspen: 054-515384 alt. 073-0712029 

mormoskogen.aspen@hammaro.se 

Enen:  054-515517 alt. 070-3173558 

mormoskogen.enen@hammaro.se 
 

 

 

Linda Persson 
Rektor 

 

Mejla mig: linda.persson2@hammaro.se   

Ring mig: +46 (0)54-515560 

Besök mig: Götetorpsvögen 2 663 34 Skoghall 

Besök oss: www.hammaro.se 

Följ oss: www.facebook.se/hammarokommun  
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