
 

 
Förskolan Framtiden sänker din 

barnomsorgsavgift! 
Vi tillämpar samma regler gällande max taxa som 
kommunen men vi har sänkt vår avgift med en 
procentenhet. Avgiften beräknas i procent av 
hushållets gemensamma skattepliktiga 
bruttoinkomst (före skatt). 
Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen 
samt därefter för 12 månader per år. 
 
 
Avgift för barn 1-2 år: 
Barn 1 2,0% av inkomsten, max 840:- 
Barn 2 1,0% av inkomsten, max 420:- 
Barn 3 0 %   
    
Reducerad taxa vid allmän förskola, barn 3-5 år (om 
man utnyttjar mer än 15 tim/vecka): 
Barn 1 1,1% av inkomsten, max 462:- 
Barn 2 0,4% av inkomsten, max 168:- 
Barn 3 0 %  

 
    

 
 

Eftersom vi är en friskola så är det till oss ni 
vänder er med era frågor och för att ställa era 

barn i kö. 
 

    

Kontakta oss gärna!Kontakta oss gärna!Kontakta oss gärna!Kontakta oss gärna!    
 
Fria Förskolan Framtiden 
Box 55  Hans Lidmans väg 3  
828 21  Edsbyn Öjevillan, Edsbyn 
 
Förskolechef Erika Thalén 
 0271-224 00 
 kontakt@framtiden.be 
 
Avdelningar 
Sparvens Förskola Christina E-Larsson 
Salemkyrkan, Edsbyn 0271-224 93 
 sparven@framtiden.be 
 
Notens Förskola Åsa A-Kuhles 
TRUMMAN 0271-239 99 
Pingstkyrkan, Edsbyn noten@framtiden.be  
FIOLEN 0271-224 10 
Öjevillan, Edsbyn 
 
Sunnanängs Förskola Helén Sundell 
Pingstkyrkan, Alfta 0271-551 77  
  sunnanang@framtiden.be 
 
 
 
 

 
Senaste information kan du läsa på vår hemsida 

framtiden.beframtiden.beframtiden.beframtiden.be    

     

    

    

    

    

    

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan 

FramtidenFramtidenFramtidenFramtiden!!!!    
    

    

 
 
Framtiden är en Fri förskola som startade den 
1 Januari 2009. Vi består av tre förskolor som 

tidigare bedrivit förskola i  
sk föreningsdrift. Två av oss har funnits med i 

20 år och vi har alla stor erfarenhet!  
Föreningen ägs av tre församlingar i bygden, 
Edsbyns Pingstförsamling, Salemkyrkan i 

Edsbyn och Centrumkyrkan i Alfta. 
 

Våra förskolor arbetar med egna profiler: 
SPARVEN som finns i Salemkyrkan på Lillbo 

arbetar med RÖRELSE. 
NOTEN som har en småbarnsavdelning i 
Pingstkyrkan i Edsbyn och en avdelning i 

Öjevillan arbetar med MUSIK. 
SUNNANÄNG som finns i Pingstkyrkan i Alfta 

arbetar med SÅNG & DRAMA. 
 
 

Alla barn i Ovanåkers kommun är 
välkomna att söka plats hos oss! 



 

 
 
Du funderar kanske på vilken förskola du ska välja 
till ditt barn, det kan väcka många känslor…  

� Glädje  
� Spänning 
� Oro 

 
Många av oss som arbetar inom Förskolan 
Framtiden har också upplevt och känner igen 
dessa känslor, därför vill vi berätta vad vi tycker är 
viktigt för barn och föräldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För barnen tycker vi det är viktigt: 

� Att de blir trygga med personal och andra 
barn 

� Att de gärna vill komma till förskolan  
� Att de har roligt och att de trivs 
� Att de får en positiv utveckling av att vara 

på förskolan 
 
 

 
Har barnen någon trygghetsleksak,  

nalle, trasa eller dylikt  
  bör den få följa med till förskolan. 
 
 
 
 
För föräldrarna tycker vi det är viktigt: 

� Att ni också trivs med oss 
� Att ni vågar ha synpunkter på 

verksamheten 
� Att ni tillsammans med personalen löser ev 

bekymmer kring barnen 
 

MålsättningMålsättningMålsättningMålsättning    
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik!    
 
Vårt mål är: 

� Att alla barn ska få känna trygghet, tillit 
och respekt 

� Att arbeta utifrån en kristen värdegrund 
och etik, där varje människas lika värde 
framgår 

� Att alla ska få känna delaktighet, 
eftersom en bra social miljö är 
grundläggande för all utveckling 

� Att barnen ska få ett miljöansvar där de 
förstår att jorden vi trampar på är ett 
lån vi måste vara rädda om 

 
 

 
 
 
 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom vårt arbetssätt ges våra barn stor 
möjlighet att utvecklas i bl a: 

� Sitt sociala samspel, genom att arbeta i 
grupp 

� Förstärkt självkänsla och jag 
uppfattning 

� Sång, språk och rytmik 
� Kommunikation  
� Kreativa uttryckssätt  
� En positiv kroppsuppfattning 
� Motorik och rörelseglädje 

 
Varje dag består av fri lek, utelek samt någon 
planerad aktivitet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


