
Dagiset Stjärnan 

Vi är ett tjänsteföretag som säljer barnomsorg. Vi ser barnets behov och krav som vår 
ledstjärna. Vårt höga antal anställda gör att vissa anställda spenderar mycket tid med  
barnen vilket leder till en god relation och tillit. Vi har alltid uppsyn över barnen och 
bedömer vad som är lämpligt för den enskilda individen. 

· Öppettider - Vi öppnar kl 07.00 med frukost, serverar lunch kl12.00, mellanmål kl 15.00.
Vi stänger kl 18.00 men öppettiden kan sträcka sig längre om nödvändigt. 

· Anställda - Vi har tio anställda förskollärare med goda kunskaper inom barnhälsovård. 
Alla är vana vid att ta ansvar och alla kan hjärt-lung räddning till viss grad. Alla har minst 5 
års erfarenhet inom yrket. 

Tjänsten går att köpa över internet men om du inte har tillgång till internettjänsten kan du 
beställa den via telefon eller på plats. Vårt pris för en vecka är 3800 kr. Då får ditt barn 
vara på dagiset Stjärnan sex timmar om dagen mån - fre och alla måltider är inkluderade. 

Vad är det som gör dagiset Stjärnan så unikt ? Om du letar efter det bästa för ditt barn är 
mitt dagis det enda alternativet. Vi arbetar med att förbereda barnen inför skolan. Varje 
morgon börjar vi med läsning. Barnen får träna sig att läsa för varandra. Vi hjälper dem 
och antecknar deras framsteg vecka för vecka. Varje dag har vi frilek då barnen får göra 
sig av med lite överskottsenergi. Oavsett väder tillbringar vi tid utomhus. Vi tittar tex på 
fåglar, letar efter tecken för årstiderna eller lär oss om smarta miljö vall. På eftermiddagen 
när barnen har ätit en nyttig och ordentlig lunch sätter vi oss i grupper och berättar om 
minnen eller planer för framtiden (tex. semestrar, tivoli besök, utflykter). Efter det har 
barnen fri lek resten av dagen. Vi har individuella samtal med barnen om hur de trivs och 
vad de eventuellt skulle vilja ändra. Vi vill som sagt barnets bästa! 

Vi står för allt material tex .papper, pennor, böcker, leksaker etc.  

Barn mellan 1 och 3 har en separat avdelning i en lugnare miljö med mer personal. Barn 4 
och 5 år gamla har lite större område att röra sig på och leka. 

Kom gärna på besök för mer information! 

Hjärtligt välkomna ! 

Föreståndare: Joel Harbeck 

Tel: 046 - 00 00 00 
Email: Stjarnan.dagis@hotmail.com  
Adress: Strömgatan 19
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