Det här erbjuder vi

Föräldraröster

Engagemang och erfarna pedagoger
som ser varje barn.

“Fantastiskt god stämning bland både

En trygg, harmonisk och hälsosam
miljö som erbjuder stimulerande
vistelse både inne och ute.
Inspirerande, rymliga och
pedagogiska lokaler.
Ett kök med egen kock som erbjuder
hemlagad mat och som satsar på
ekologiska råvaror.
Stora möjligheter att påverka ditt
barns vardag.

personalen och barnen.”
“Det är lugnt i barngruppen.”

Montessoriförskolan
Pärltrappan ger varje barn
tryggheten att utifrån eget
intresse och med alla
sinnen utforska världen

“Vi har engagerade pedagoger som
hjälper våra barn att gå sin egen väg.”
“Det är rent och fräscht.”
“Mitt barn lär sig massor!”
“Jag insåg att det viktigaste för mitt barn är lyhörda
vuxna som kan guida henne i vardagen och det
hittade jag på Pärltrappan.”

Montessoriförskolan Pärltrappan
Loftvägen 2
142 35 Skogås
Skogås
Telefon: 08-771 64 56
E-post: info@parltrappan.se
Hemsida: www.parltrappan.se

Självständighet Respekt Inspiration

Våra avdelningar

Föräldrakooperativ

På Pärltrappan har vi tre avdelningar:

På föräldrakooperativet Pärltrappan är det
vi föräldrar som tillsammans med våra
fantastiska pedagoger formar barnens
förskoletid. Vi bidrar till en hög kvalité
genom vissa praktiska och administrativa
insatser. Genom detta bidrag skapar vi
större utrymme för den pedagogiska verksamheten, vilket gynnar barnen. Vårt engagemang
skapar helt enkelt en bättre förskola.

en avdelning för barn i åldrarna 1-3 år och
två avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år.

Montessoriförskolan Pärltrappan
Pärltrappan är belägen mitt emellan
Trångsund och Skogås, i nära anslutning
till skogen.
Förskolans verksamhet utgår från
montessoripedagogiken.
Personaltätheten på förskolan är hög,
personalomsättningen låg och
pedagogerna erfarna.
Barn och pedagoger verkar tillsammans i
en stimulerande och trygg miljö, både
inne och ute.

Montessoripedagogiken
”Hjälp mig att hjälpa mig själv.”
- Maria Montessori
Verksamheten på Pärltrappan utgår från
barnens inre drivkraft att utvecklas och lära
sig mer, i sin egen takt och utifrån lust och
intresse. Med anpassat material och stöd från
pedagogerna får barnen självständigt utveckla
sina förmågor.

Vill du veta mer om oss?
Kontakta förskolechefen på tel. 08-771 64 56
eller besök vår hemsida www.parltrappan.se

