
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Välkommen till förskolan
Förskolan och familjedaghemmen 
i Sundbybergs stad vänder sig till 
barn mellan 1 och 5 år. I förskolan 
är leken viktig för barnens utveck
ling och lärande. Förskolan ska 
vara trygg, rolig och lärorik.

Förskola
Sundbybergs stadSundbyberg växer med dig!

WWW.SUNDBYBERG.SE



En bra start  
för ditt barn
Förskolan och familjedaghemmen (pedagogisk 
omsorg) vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. I 
förskolan är leken viktig för barnens utveckling och 
lärande. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

42
förskolor finns inom 
Sundbybergs stad.

I förskolan lär barnen genom att leka
I förskolan är leken viktig för barnens utveckling och lärande. 
Barnen prövar att uttrycka sig på olika sätt: de sjunger, dansar, 
ritar och målar. I leken och kontakten med andra barn och vuxna 
utvecklas också språket, både det svenska och modersmålet.   

Från ett års ålder kan barnet gå i förskola
När ditt barn är tre månader kan du ställa barnet i kö till en för-
skoleplats. Barnet kan börja i förskolan när det har fyllt ett år. Du 
kan välja förskola och söka plats på sundbyberg.se



Barnen är ute i alla väder
I förskolan är barnen ute i alla väder. Var-
ma kläder för hela kroppen och ombyten 
behövs. Alla barn har en egen hylla att 
förvara sina saker på .

Förskolan serverar frukost, lunch och 
mellanmål. Barnet sover eller vilar på 
förskolan under dagen. 

Om ditt barn är sjukt ska ni stanna 
hemma från förskolan. Läs mer på www.
socialstyrelsen.se ”Smitta i Förskolan”

Vem får gå i förskolan?
Kommunen erbjuder förskola och peda-
gogisk omsorg till barn mellan 1 och 5 
år som är folkbokförda i Sundbybergs 
stad (den adress som är registrerad hos 
Skatteverket). Barnets föräldrar ska arbeta, 
studera, vara arbetssökande eller föräldra-
lediga. Vistelsetiden är olika beroende på 
om du arbetar/studerar

eller är arbetssökande/föräldraledig.
Barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling kan erbjudas förskola, oavsett
föräldrarnas situation. Förskolan och 
pedagogisk omsorg är först och främst 
till för ditt barns utveckling och för att de 
ska få träffa andra barn. Men den gör det 
samtidigt möjligt för dig att arbeta, söka 
arbete eller studera.

Vad kostar det?
Kostnaden för att ha ett barn i förskolan 
är 3 procent av familjens sammanlagda 
inkomst före skatt, max maxavgift 1510 kr 
per månad ( 2021 ). Om barnet är över  
3 år kostar det mindre. Syskon har också 
en lägre avgift. Läs mer på sundbyberg.se 

”Förskolan ska vara 
trygg, rolig och lärorik 
för alla barn”

Hur många timmar får barnet 
gå i förskolan?
Föräldern arbetar eller studerar: Tillsam-
mans med förskolan bestämmer du vilka 
tider barnet ska vara där. Förskolorna har 
vanligtvis öppet mellan 6.30 och 18.30.

Arbetssökande (en eller båda
föräldrarna) eller föräldraledig med yngre 
syskon: Från och med maj 2021 får barnet 
vara på förskolan max 15 timmar per 
vecka. Barnets timmar planeras in mellan 
klockan 9 och 15. 

Fram till 1 maj 2021 gäller 30 timmar 
för barn  till föräldralediga och 40 timmar 
för barn till arbetssökande.

Barn som behöver särskilt stöd i sin
utveckling: Erbjuds plats efter behov.

Allmän förskola
Allmän förskola erbjuds från och med
höstterminen det år som barnet fyller
tre år (höstterminen börjar i slutet av
augusti). Då får barnet gå i förskolan  
15 timmar per vecka. Den allmänna 

förskolan är gratis. Den är till för att 
förbereda barnet för skolan. För barn som 
omfattas av den allmänna förskolan, men 
som går mer än 15 timmar på förskola 
per vecka, görs en avgiftsreducering.

Förskolans uppdrag och mål
Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik 
för alla barn som deltar. Den utgår ifrån 
alla människors lika värde. Den pedago-
giska verksamheten ska lägga grunden 
för ett livslångt lärande. Förskolan strävar 
efter att varje barn ska utveckla:

• öppenhet
• respekt
• solidaritet 
• ansvar för andra 
• ansvar för sin omgivning
• sin identitet 
• nyfikenhet 
• självständighet. 

Mer om förskolans värdegrund och upp-
drag kan du läsa i Läroplan för Förskolan. 
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   Tre sätt att söka plats
• Använd etjänsten för barnomsorg på 

sundbyberg.se

• Fyll i blanketten ”Ansökan om 
barnomsorg”  och skicka till: 
Sundbybergs stad  
Barn och utbildningsförvaltningen  
172 92 Sundbyberg.  
Blanketter finns på  
www.sundbyberg.se

• Kontakta barn och 
utbildningsförvaltningen   
om du behöver hjälp  
med din ansökan,  
telefon: 08706 80 00 
Besöksadress: 
Östra Madenvägen 4

Kontakta gärna de förskolor du är intresserad av och boka 
in ett besök. Om du vill ansöka om plats i en fristående 
(privat) förskola vänder du dig direkt till dem.

Välja och ansöka om förskoleplats

Kommunala  
förskolor
1. Milots förskola   
Milstensvägen 54, 08706 83 12 
milot.forskola@sundbyberg.se
2. Granatäpplets förskola    
Milstensvägen 46, 08706 83 12 
granatapplet.forskola 
@sundbyberg.se
3. Forskarens förskola
Gamla Enköpingsvägen 132
08706 65 16 forskaren.forsko
la@sundbyberg.se
4. Lilla Ursviks förskola   
Ursviksvägen 99B, 08706 65 16 
lillaursvik.forskola 
@sundbyberg.se
5. Västra Brotorps förskola  
Stövarvägen 9, 08706 65 16  
vastrabrotorp.forskola 
@sundbyberg.se
6. Opalens förskola  
Valkyriavägen 20, 08706 84 48 
opalen.forskola@sundbyberg.se 
7. Polaris förskola  
Lavettvägen 12, 08706 84 48 
polaris.forskola@sundbyberg.se 
8. Pjäsbackens förskola  
Pjäsbacken 15 och 22 
08706 86 61 
pjasbacken.forskola 
@sundbyberg.se  
9. Plutos förskola  
Skvadronsbacken 46 
08706 86 61  
pluto.forskola@sundbyberg.se
10. Neptunus förskola  
Skvadronsbacken 2628 
08706 86 61 

neptunus.forskola 
@sundbyberg.se
11. Vitsippans förskola  
Bergshöjden 60, 08706 84 48 
vitsippan.forskola 
@sundbyberg.se
12. Familjedaghem/ 
Pedagogisk verksamhet   
Lötsjövägen 67, 08706 85 63 
maria.lindblad@sundbyberg.se
13. Blåklockans förskola   
Ringleken 24, 08706 83 86 
blaklockan.forskola 
@sundbyberg.se
14. Dimslöjans förskola    
Dimslöjan 3, 08706 83 86 
dimslojan.forskola@sundbyberg.se
15. Bäverns förskola     
Dimslöjan 2, 08706 83 86 
bavern.forskola@sundbyberg.se
16. Vargens förskola  
Skogsbacken 11, 08706 83 99 
vargen.forskola@sundbyberg.se
17. Ugglans heldygnsomsorg  
Skogsbacken 17, 08706 83 99 
ugglan.forskola@sundbyberg.se
18. Lärkans förskola  
Ängsstigen 3, 08706 83 99 
larkan.forskola@sundbyberg.se
19. Viggens förskola 
Vackra vägen 24, 08706 88 85 
viggen.forskola@sundbyberg.se 
20. Lekplatsvägens förskola  
Lekplatsvägen 15, 08706 85 63 
lekplatsvagen.forskola 
@sundbyberg.se
21. Karusellens förskola   Ur
sviksvägen 8, 08706 85 63 
karusellen.forskola@sundbyberg.se
22. Ekbackens förskola  

Järnvägsgatan 23, 08706 85 63 
ekbacken.forskola@sundbyberg.se
23. Hagabergsgårdens förskola 
Brunnsgatan 8, 08706 88 85 
hagabergsgarden.forskola 
@sundbyberg.se
24. Kullens förskola  
Gjuteribacken 3, 08706 69 29  
kullen.forskola@sundbyberg.se 
25. Klippans förskola 
Trädgårdsgatan 34 
08706 69 29  
klippan.forskola@sundbyberg.se
26. Backens förskola  
backen.forskola@sundbyberg.se  
Kasernvägen 9, 08 706 84 48
27. Fredens förskola  
freden.forskola@sundbyberg.se 
Rissneleden 18, 08 706 84 48
28. Kvarnkullens förskola  
Kvarnkullen.forskola@sundby
berg.se  Gamla Enköpingsvägen 
155, 08 706 65 16

Fristående förskolor
29. Noblaskolan 
Marieborgsgatan 12, 
08404 31 48
noblaskolan@pysslingen.se
30. Vittra Brotorp  
Boplatsvägen 1, 08555 861 06 
brotorp@vittra.se
31. Mimer förskola
Mjölnerbacken 31 
07054 66 878 
mimer@pysslingen.se

32. Tigerungen  
Montessorriförskola
Lavettvägen 24 
073695 7 500,  
08733 45 97 info@
tigerungen.se
33. Norlandia Piraten
Rissneleden 175
susanne.alund@norlan
dia.com 
34. Iftin förskola   
Skidbacken 70
08706 63 16, 076898 
74 72 Info@iftinfor
skola.se
35. Stella Nova 
Rissneleden 25,  
08628 22 02
stellanova.preschool@
telia.com
36. Solgläntan Wal-
dofförskola Ursviks
vägen 37, 08 29 22 00 
solglantan@waldorffor
skolan.se 

37. I ur och skur Linet  
Ursviksvägen 35, 0829 
50 63 iurochskurlinet@
hotmail.se
38. Redet  
föräldrakooperativ 
Vackra vägen 14, 
0898 19 28, info@
redet.nu 
39. Badankan  
Montessori förskola   
Högklintavägen 27  
0829 25 31, info@
badankan.se 
40. Lysande förskolan  
Franstorpsvägen 25, 
076024 58 19 info@
lysandeforskolan.se

41. Norlandia Hamnen
Hamngatan 18c
070386 94 90 
hamnen@norlandia.
com
42. Edda Förskola 
Reggio
Skvadronsbacken 84, 
073927 70 71, info@
eddaforskola.se


