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I ur och skur – mer än  
knopp, knytte och mulle

Föräldrakooperativ 
– inflytande och ansvar

Kontakt
I ur och skur Solstrålen, 

Sandbyvägen 196, 247 54 DALBY 

Tel: 046-20 22 41, 070-591 62 44

Epost: info@iurochskursolstralen.se

Hemsida: www.iurochskursolstralen.se

Se även:  www.friluftsframjandet.se/iurochskur

● Bilder: Solstrålenpersonalen. Omslaget: Elis på utflykt. Stora 
fotot: Stella, Clara, Måns, Theo och Albert vid Stocken. Lilla 
fotot: Pyssel ute på gården. Satellit: Google. Broschyren är 
gjord i januari 2011 av Johan Strömbeck (Valles pappa).

● Solstrålen följer Friluftsfrämjandets arbetssätt I ur och 
skur. Så här står det på Friluftsfrämjandets hemsida:

”Pedagogiken bygger på övertygelsen att barns behov av 
kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom lustfyllt 
upplevelsebaserat lärande. Att vistas både inne och ute är en 
central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad 
som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.”

● Friluftsfrämjandet hänvisar till forskning som visar att 
barn på I ur och skur-förskolor…

… är fyra gånger friskare än barn på traditionella förskolor.
… är mer koncentrerade, visar mindre frustration, och är 

mycket mindre rastlösa än barn i traditionella förskolor.
… vistas i en miljö som är mindre könsrollsstereotyp.

● Friluftsfrämjandet har aktiviteter för barn från två år 
och uppåt. På Solstrålen leder personalen grupper i 
knopp, knytte och mulle vid ett tiotal tillfällen varje 
termin. Verksamheten sker dagtid.

● Solstrålen drivs som en föräldrakooperativ ekonomisk 
förening. Det ger föräldrarna insyn, möjlighet att påverka 
och skapar samhörighet – samtidigt är det ett stort ansvar.

Personalen med chefen ansvarar för den dagliga 
pedagogiska verksamheten. Föräldrarna är arbetsgivare 
och den övergripande styrningen sker genom Solstrålens 
styrelse som består av en handfull föräldrar samt förskole-
chefen. Möten hålls en gång i månaden. Det finns även 
andra funktioner som är ålagda föräldrarna, till exempel 
personalansvarig, markdagsansvarig och köansvarig.

● Alla föräldrar ska vara beredda att åtminstone någon 
tid vara engagerad i styrelsen eller som ansvarig. Vidare 
ska varje förälder arbeta en dag per termin i barngruppen 
och vara med vid markdagen då utemiljön fixas till.

Solstrålen är en förskola i Dalby med naturen in på knutar-
na. Bokskog, ängar, tallskog, enefälader och lekplatser, allt 
finns inom promenadavstånd. 

Dessutom finns det en mysig gård med massor av saker 

att leka med: klätterträd, stenar, lekstuga, ateljé och vind-
skydd med grästak. Måltiderna serveras oftast inne, annars 
är det mest ute som gäller.

På Solstrålen finns det plats för arton barn mellan 1 och 5 
år, fyra pedagoger och en kock som lagar mat i eget kök.  

Lokalerna ligger i det ekologiska bostadsområdet Solbyn. 
Solstrålen är en I ur och skur-förskola och drivs som föräldra-

kooperativ. Läs mer om detta på annan plats i broschyren.

Här är vi  – Solstrålen i Dalby

En vanlig dag på Solstrålen

Visst är det härligt när solen skiner. Fast när 

det regnar – då kan man ju gräva kanaler och 

baka geggamojekakor av lera och löv.

Klockan 7 öppnar någon i personalen. 
7.30-8.30. Frukost serveras inomhus.
8.30-11.00. Uteaktiviteter. Oftast är vi på gården och hittar 
på olika saker. Några dagar i veckan gör vi lite längre 
utflykter med ryggsäck. Tjugo onsdagar om året är det 
knoppträff för de yngsta, knytte för 3-4-åringarna och 
mulle för de äldsta.

Ibland har vi aktiviteter inne. Det kan vara inomhuspys-
sel, teater, snöstorm eller annat som gör att vi väljer att 
vara inne med hela eller delar av barngruppen.  
11.00-11.30 Samling inomhus innan lunchen.
11.30-12.00 Lunch. All mat lagas i eget kök av vår kock. 
Ekologiska råvaror eftersträvas.
12.00-12.30/13.00/13.30 Vila. Barnen ligger ute i egna 
sovsäckar. De äldsta lyssnar på berättelser och musik i 
vindskyddet. De yngsta sover i vagnar ute. Mellanbarnen 
sover eller vilar på terassen efter sagoläsning.
13.00-14.15. Aktiviteter ute eller inne.
14.15. Mellanmål. 
14.30-17.00 Oftast aktiviteter på gården till barnen hämtas.

  


