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Grunden för livslångt lärande
Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar 
skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familje-
daghem. I våra verksamheter vävs pedagogik och omsorg samman. 
En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och inlärning 
samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll.  
Leken och barnens egna aktiviteter har stor betydelse för barnens 
utveckling och lärande. 

Förskoleverksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn 
som deltar. Förskoleverksamheten lägger grunden för det livslånga  
lärandet. I samarbete med hemmen arbetar vi för att skapa bästa  
möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mång-
sidigt. I vår verksamhet ska barnen möta vuxna som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det en-
skilda barnet och barngruppen.

Här följer en kort presentation av förskoleverksamheten i Vårgårda.

Mer finns att läsa på www.vargarda.se.



Västerbo förskola, Västergatan 24
Förskolan består av två avdelningar, 1-5 år. Här  arbetar 
vi språkutvecklande utifrån sånger, sagotema och annan 
rekvisita. Samarbete med föräldrarna är viktigt för att ge 
barnen en harmonisk utveckling.  Västerbos vision: 
Växande livskunskap som ger rötter, läslust och vingar.

Björkhyddans (Paviljongens) förskola, Fredrik Sundlers gata 24

Björkhyddans förskola ligger nu i tidgare lokaler för paviljongens förskola fram 
tills nybyggnationen av förskola är klar som ska ersätta Björkhyddan.  Förskolan 
har en inhängnadgård med gungor, sandlåda och en liten klätterställning. Det 
finns också stora ytor att cykla och springa på.

Kesberg (Tånga Hed) förskola,  Campingvägen 24
Kesberg förskola ligger nu i tidgare lokaler för Tånga 
Heds förskola fram tills nybyggnationen av förskola är 
klar som ska ersätta Kesberg.  Förskolan ligger nära 
skog och natur strax intill Tångahallen. Förskolan in-
ryms i röda moduler väl anpassade till föskolan med 
en inbjudande gård som lockar till lek och aktivitet. 

Hols förskola, (vid Hols skola)
Här är det lycka och skratt när det är full rulle i  
lekrummet! Personalen vill att barnen ska ha roligt i 
fria lekar och på så sätt utvecklas till spontana männis-
kor. Det erbjuds många aktiviteter; skogspromenader, 
vattenlekar, gymnastik i skolans gymnastiksal, sago-
stunder m m.  Förskolan inrymmer tre avdelningar.



Algutstorp förskola, Skördevägen 1

Algutstorp förskola ligger belägen i anslutning 
till det mycket expansiva bostadsområdet vid 
Algutstorp. Nya, ljusa och ändamålsenliga lokaler 
gör förskolan trivsam för både barn och personal.  
Förskolan består av åtta avdelningar. Här finns 
småbarnsavdelningar och  avdelningar i blan-
dade åldrar. Vårgårda kommun erbjuder barn-
omsorg på obekväm tid. Den verksamheten är 
förlagd på Algutstorp  förskola. 

Asklanda förskola, (vid Asklanda skola)
Asklanda förskola har naturen alldeles inpå knu-
tarna. Förskolan består av en avdelning men vid 
vissa aktiviteter delas barnen in i mindre grupper 
för att kunna tillgodose varje barns behov. Försko-
lan vill att alla barn skall känna sig värdefulla och 
trygga och att de ska ha roligt tillsammans med 
sina kamrater och personalen.

Nårunga förskola ligger i omedelbar  närhet till 
skog och vacker natur. Vi har en fin gård som in-
bjuder till mycket lek. Förskolan ligger i anslut-
ning till Nårunga skola och vi har tillgång till en fin 
sporthall. Förskolans avdelningar är ålders- 
indelade. 

Nårunga förskola, (vid Nårunga skola) 

Fagrabo förskola, Fagrabovägen 20
Fagrabo förskola är en nystartad förskola som öppnades i maj 2022. Förskolan 
ligger i det natursköna området fagrabo ängar nära skog och natur. 



Lena förskola (vid Lena skola)
Förskolan är belägen i anslutning till skolan. Föskolan 
har tre avdelningar. Lärkan, Svalan, Ugglan och Tra-
nan. 



Fristående förskolor/dagbarnvårdare

Montessoriförskolan Grodden - Hallaberget, Vårgårda
Verksamheten bygger på Maria Montessoris idéer. Barnets nyfikenhet och 
intressen tas tillvara och vi utgår från varje enskilt barns behov och förut-
sättningar. Den fria leken är viktig och vi arbetar också med montessoripe-
dagogikens särskilda materiel. Sång och musik samt utevistelse är en del av 
barnens dag. 

Förskolan Solrosen - Prästgården Hol
Naturvetenskap och ekologi är en stark profil på förskolan. Vi erbjuder  en 
lekmiljö där man förenar nytta med nöje, lära genom att se, smaka, göra och 
leka. Mycket utevistelse för hälsa och friskvård, i en pedagogisk skolmiljö 
med skolträdgård och smådjur, samt närhet till skog och natur.  Förskolan 
har två avdelningar, Solen för de lite äldre, Fröet för de mindre barnen.  
Verksamheten har kristen profil. 

Förskolan Solrosen - Lena
Naturvetenskap och ekologi är en stark profil på förskolan. Vi ger utrymme 
för varje barns lärande efter intressen och behov. Musik med rytm, sång och 
dans är lustfyllt arbetssätt där läroplanen hela tiden vävs in. Genom leken lär 
vi bäst! På förskolan har vi en avdelning, Lenagården, i blandade åldrar. 
Verksamheten har en kristen profil.

Uteförskolan Plantan - Hallaberget, Vårgårda
Verksamheten bedrivs mycket ute, väder och vind får avgöra hur mycket. Vi 
vill låta utevistelsen vara spännande och inbjuda till mycket kunskap. Uteför-
skolan Plantan arbetar Montessoriinspirerat och naturligtvis efter läroplanen 
för förskola. Vi värnar om utveckling i barnets egen takt, frihet att välja, an-
svar och respekt för mig själv och andra.  
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Rektorsområde CENTRUM
Rektor Rikard Lindgren 0322-60 09 36
Ansvarig för Björkhyddans förskola, Kesbergs förskola
Rektor Daniel Hallenrud 0322-60 09 13
Ansvarig för Algutstorp förskola
Rektor Agneta Augustsson 
Ansvarig för Paviljongens förskola, Tånga Hed förskola 
och Västerbo förskola

 
0733-25 61 28

Rektorsområde Asklanda
Rektor Rikard Lindgren 0322-60 09 19 

Rektorsområde Nårunga
Rektor Annika Svensson 0322-60 05 51

Rektorsområde Lena
Rektor 0322-60 05 69

Rektorsområde Hol
Rektor Frida Skoog 0322-60 07 65

Fristående förskolor
Förskolan Solrosen Lena
Förskolan Solrosen Hol
Rektor Anette Limstrand

0322-63 50 60
0322-63 01 52
0708-72 78 50

Montessoriförskolan Grodden
Uteförskolan Plantan
Förskollärare Helena Olsson

0322-62 19 62

Administratör barnomsorg 0322-60 08 02


