
 
 

 

 

Välkommen till Pilfinkens Montessoriförskola! 
 

 

Pilfinken är en föräldradriven montessoriförskola med plats för ungefär 24 barn. 

Förskolan ligger i Sunnersta, inrymd i en friliggande villa omgiven av en stor 

trädgård med närhet till skogen och Ultuna ängar. Närheten till fina 

skogsområden gör att vi regelbundet gör utflykter i naturen. 

 

På Pilfinken bedrivs Montessoripedagogik och vi arbetar aktivt efter 

grundtanken ”hjälp mig att hjälpa mig själv” som tar vara på barnets medfödda 

nyfikenhet att lära sig. Barnen arbetar i en stimulerande montessorimiljö där de 

ges möjlighet att utvecklas till självständiga individer i en positiv anda. Här finns 

material för barnens upptäckarglädje och deras intressen. 

 

Barn och personal 

På Pilfinken finns för närvarande 23 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av 

en förskolelärare samt tre montessorilärare (AMI). Personalen är också utbildad i 

barnmassage och barnyoga. 

 

Föräldraföreningen 

Förskolan är en föräldradriven ekonomisk förening. Detta innebär att: 

 

● Föreningen leds av en styrelse bestående av föräldrar 

● Förskolans personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten 

● I samtliga föräldras ansvar ingår att medverka i föreningsarbetet 

t.ex. genom styrelseuppdrag, att delta i höst- och vårstädning samt 

medverka i någon av förskolans aktivitetsgrupper 

 



En dag hos oss 
Förmiddag 

Genom inspirerande övningar i vardagssysslor, sinnesstimulerande material, 

språk, matematik, kultur och konst undersöker och upptäcker barnen nya 

saker för att öppna portarna till den stora, vida världen. Vi har en 

målarverkstad där fritt skapande råder till exempel genom att måla, rita, sy, 

klippa eller arbeta i lera. En dag i veckan går vi på utflykt med medhavd 

mellis. 

 

Samling 

Samlingarna genomförs gruppindelade i olika åldrar för att tillgodose alla 

barns behov. På samlingarna tar vi till exempel upp temaarbeten, sång, rim 

och ramsor, sagor och experiment. 

 

Lunch 

Lunchen levereras av Happy food. Efter maten har alla grupper sagovila och 

de minsta barnen sover. Ibland praktiserar barnen yoga eller massage på 

varandra. 

 

Eftermiddag 

Oavsett väder går vi ut på eftermiddagen och har då fri lek på vår härliga gård. 

 

 

Exempel på utflykter och studiebesök 

Under varje termin gör vi flertalet utflykter såsom teaterbesök, arbetsplatsbesök 

hos föräldrar, Biotopia och den årliga, stora sommarutflykten. 

 

Köanmälan 

Köanmälan till Pilfinkens Montessoriförskola görs via Uppsala kommun. 

Kommunal maxtaxa gäller. 

 

Öppettider 

Förskolan har öppet vardagar mellan 7.15-17.15. Hela juli, samtliga helgdagar, 

vissa klämdagar samt två planeringsdagar per termin har förskolan stängt. 

 

Mer information 

Att välja förskola är ett viktigt val. Ta gärna kontakt med vår förskolechef Ingela 

Söderberg på tel.073-966 72 03 eller e-post pilfinkenmontessori@gmail.com för att 

få mer information eller boka en tid för ett besök. 

 

Varmt välkomna till vår förskola!  

 

Pilfinkens Montessoriförskola 

Heimdalsvägen 5B 

756 52 Uppsala 

Tel. 073-966 72 03 

www.pilfinken.se 
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