
Viby i ur och skur 
– verksamhetens innehåll 
 

Viby i ur och skur drivs av Viby församling i Svenska kyrkan.  Verksamheten grundar sig 

på Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, Skollagen (2010), Läroplanen för förskolan 

(Lpfö-18), Barnkonventionen och Hallsbergs  kommuns kravdokument. Därtill 

samarbetar vi med Friluftsfrämjandet i tillämpandet av utomhuspedagogiken ”I ur och 

skur”. 

Verksamhetsidé 
Idén med vår förskoleverksamhet är att utifrån den kompetens vi redan har som församling i Svenska 

kyrkan, komplettera kommunens barnomsorg med en I ur och skur-förskola öppen för alla barn som 

söker sig till oss. 

Arbetssätt 

Utomhuspedagogik 
Genom avtal med ”Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling” vill vi kvalitetssäkra en 

utomhuspedagogik som verkar för folkhälsa och livsglädje. 

Vi vistas för det mesta utomhus med bas i lekpark och uterum vid Viby församlingshem. Vi gör 

utflykter längs den nyanlagda Sjöstigen och utnyttjar närheten till den vackra natur- och kulturmiljö 

som finns i närheten av Vibysjön. 

I ur och skur-konceptet går hand i hand med Viby församlings generella åtaganden som 

miljödiplomerad församling och arbete för en på alla områden hållbar utveckling. 

Vår kyrkliga profil 
Förskolans kyrkliga profil uttrycks i bland annat veckans berättelse, där vi berättar något ur Bibeln 

med bäring på våra värdegrundsfrågor. Vi sjunger kyrkoårstidens sånger och bjuder in familjerna till 

advent, Lucia, påsk och andra av årets högtider i kyrkan. Musik och drama blir här viktiga delar. De 

konfessionella inslagen är inte obligatoriska, utan förutsätter föräldrars godkännande för det enskilda 

barnets aktiva deltagande. 

Vi vill att barnen ska få förståelse för och upplevelser av kyrkan och vårt gemensamma kulturarv, 

men vi har inga krav på kyrkotillhörighet eller tro hos vare sig barn eller föräldrar. 

Värdegrund 
Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken hör till Svenska kyrkans grundläggande 

värderingar och de styr också arbetet i vår förskola. 

I kristen tro och etik är det lika, unika och okränkbara människovärdet väl förankrat. Därför vill vi i vår 

förskoleverksamhet förmedla… 

… förbehållslös kärlek 

… att du är älskad för den du är 

… att du är unik 



… att alla har lika värde 

… stimulans av det enskilda barnets resurser 

Vi vill att barnen skall … 

… utvecklas efter egen förmåga och sina egna förutsättningar 

… utveckla empati och kamratskap 

… möta klara gränser och normer om hur vi är mot varandra 

… upptäcka sina möjligheter 

Förvaltarskapet är ett annat viktigt tema i kyrkans tradition. Det innebär ett ansvar både mot andra 

människor och mot skapelsen i övrigt och handlar om en hållbar balans mellan människors behov och 

om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov. 

Pedagogisk inriktning 
I ur och skur-pedagogiken innebär en stor frihet för barnen och den bygger på deras nyfikenhet och 

lust till lärande. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett 

medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Naturen är en tacksam lärmiljö för såväl barn 

som pedagoger eftersom den är interaktiv, genusneutral, utforskande och stimulerar nyfikenhet. 

Ute i naturen lär barnen på ett lustfyllt sätt med hela kroppen och alla sinnen till skillnad från 

stillasittande inomhus. De får bättre arbetsminne, koncentration, samarbetsförmåga och en mer 

hälsosam livsstil. 

Förskolans måltider har också tydlig koppling till pedagogiken. Måltiderna serveras huvudsakligen i 

uterummet eller i det fria. Maten är till stor del vegetarisk och lagas av förskolans egen kock av 

närproducerade och ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. 

Målgrupp för verksamheten 
Viby i ur och skur vänder sig till familjer med barn mellan 1 och 5 år som önskar vår kombination av 

utomhuspedagogik med kyrklig profil. Vi har inga krav på kyrkotillhörighet eller tro hos vare sig barn 

eller föräldrar. Den västra delen av Hallsbergs kommun som utgörs av Vibybygden är vårt 

huvudsakliga upptagningsområde men vi välkomnar även barn från annat håll. 

Verksamhetens öppettider och öppethållande 
Förskolan är öppen varje vardag mellan 06.00 och 18.00. 

Två gånger per termin är förskolan stängd. En gång i månaden stänger förskolan klockan 16.00. 

En månad på sommaren är förskolan stängd. 

Placeringsrutiner 
Vi erbjuder plats i mån av tillgång. Vi har en integrerad barngrupp med barn i flera olika åldrar, vilket 

vi ser som en tillgång. Vi har förtur för syskon och förtur på grund av gruppens sammansättning 

gällande ålder och kön samt förtur även för barn bosatta i Vibybygden. 

Vi har en passiv kö och en aktiv kö. I den passiva kön kan man anmäla sitt barn så snart det är fött 

och man vet ungefär när man vill att barnet ska börja. Först till kvarn gäller, dvs datum  för inskickad 

skriftlig anmälan. När vi fått in en anmälan återkopplar vi alltid så att vårdnadshavare vet att man 

står i kö. 



Vi tar kontakt ca 4 månader före önskat placeringsdatum. Om vi inte kan erbjuda plats är det bra att 

stå i kö hos Hallsbergs kommuns förskolor eller andra fristående förskolor parallellt. 

Antal platser 
Fullt utbyggd har förskolan plats för 17 barn, men vi räknar med färre i uppstartsskedet. 

Antal personal 
Fullt utbyggd har verksamheten 430% personal varav 380% arbetar pedagogiskt och 50% är en egen 

kock. 

Personalens utbildning och erfarenhet 
Till förskolan räknar Viby församling med att rekrytera en rektor med församlingspedagogisk eller 

förkollärarkompetens samt en eller två personer till med förkollärarkompetens eller erfarenhet från 

arbete i förskola. Minst 75% av personalen skall ha genomgått grundutbildningen I Ur och Skur inom 

en treårsperiod från verksamhetens start. 

Registerutdrag 
Viby församling tillämpar sedan länge kravet att anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med 

barn skall uppvisa registerutdrag från Polisen. 

Avgifter 
Förskoleavgiften är den aktuella maxtaxan. 

Vikarieberedskap 
Viby församling har redan utan någon förskola tre anställda med någon form av pedagogisk 

kompetens som vid vikariebehov skulle kunna användas i förskolan. Därutöver anlitas timanställda 

vikarier. 


