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Förskolan – framtiden är här och nu

Framtiden är här och nu! Jag ser positivt på 

framtiden och vill vara med och utveckla en 

förskoleverksamhet som vi alla kan känna oss stolta 

över. Det innebär likvärdiga, kreativa och kvalitativa 

förskolor. 

Med avstamp i förskolans demokratiuppdrag 

organiserar vi för en verksamhet som genomsyras 

av delaktighet och inflytande på alla nivåer. En 

mötesplats i samhället; en plats där barn och vuxna 

möts i ett gemensamt lärande. 

Förskolan är en egen skolform som finns för 

barnets egen skull. Skollagen och förskolans 

läroplan beskriver vilka mål utbildningen i 

förskolan har och de målstyrda processer som 

undervisningen i förskolan ska innehålla. 

Förskolans rektor har ett övergripande ansvar 

för utbildningen och förskolans organisering. 

Förskolan är ordnad i arbetslag där förskollärare, 

barnskötare samt annan personal ingår. 

Förskolläraren har ett särskilt ansvar för 

undervisningen i förskolan. Det innebär enkelt 

förklarat de aktiviteter som pedagogerna 

genomför tillsammans med barnen, för att utveckla 

barns förmågor och lärande. Det kan exempelvis 

handla om att leka för att utveckla samarbete, 

social kompetens eller matematisk kunskap hos 

barngruppen. 

Barn lär sig det vi ger dem möjlighet att lära. Det 

är pedagogerna i förskolan som på ett lustfyllt 

sätt ska utmana barnen att leka, lära och utforska 

omvärlden så att barnen utvidgar och utvecklar 

sina förmågor, färdigheter och kunskaper. Alla 

barn i Enköpings kommun ska ges möjlighet att 

utveckla sitt allra bästa jag - här, nu och i framtiden.

Välkommen till våra förskolor!  

Elisabeth Ståhl

Verksamhetschef  

för förskolan i Enköping
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1  Hur gör jag när jag vill ansöka om  
plats i förskola för mitt barn?

Gå in på vår hemsida enkoping.se och an-

sök i vår e-tjänst. Det krävs inget bank-ID 

för att kunna lämna en ansökan. Om du inte 

kan göra ansökan i e-tjänsten, kontakta vårt 

Kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller 

e-post kommunen@enkoping.se.

2  Hur gör jag när jag vill söka plats i en  
fristående förskola eller hos en fristående 
dagbarnvårdare?

Du söker via e-tjänsten på vår hemsida även 

till fristående enheter. Vi har en gemensam kö 

i hela Enköpings kommun. Undantag är Upp-

näsans förskola och Snäckans montessoriför-

skola. Dessa två fristående förskolor hanterar 

sina egna köer och du får kontakta dem om 

du vill ha ditt barn där.

3  När kan jag ställa mitt barn i kö?

Så fort barnet har ett personnummer. Att du 

börjar köa tidigt innebär dock inte att du  

automatiskt har förtur framför andra barn som 

anmäls senare.

 Hur räknas kötiden ut?

Garantitiden för att få en plats i förskolan är 

fyra månader. Det betyder att vi är skyldiga att 

ordna en förskoleplats åt ditt barn inom fyra 

månader. Garantitiden räknas från det datum 

då du önskar att ditt barn ska börja förskolan. 

Ett exempel: Du ställer ditt barn i kö i maj och 

anmäler att du vill att barnet ska börja försko-

lan den 15 januari. Då börjar din garantitid att 

räknas fyra månader före den 15 januari, det 

vill säga den 15 september. 

5  Kan jag få veta min köplats?

Nej, du kan inte få veta exakt placering i kön. 

Nya ansökningar kommer in hela tiden och 

det finns flera kriterier som ska bedömas när 

barn placeras. Därför går det inte att säga ex-

akt vilken köplats ditt barn har.

6  Vem får plats om fler söker samtidigt?

Om det inte finns plats för alla sökande till en 

viss förskola gäller i första hand syskonförtur. 

Det innebär att ett köande barn som redan 

har ett storasyskon på förskolan får plats där 

före andra sökande som inte har syskon på 

enheten. Som syskon räknas i det här sam-

manhanget barn som är folkbokförda på sam-

ma adress. 

En del barn kan ha förtur till förskoleplacering 

av personliga skäl. Då ska en utredning av 

barnets behov göras innan plats erbjuds.

Frågor & svar
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Får jag plats på den förskola jag har sökt?

Vi strävar efter att du ska få den förskola du 

önskar, men det finns ingen garanti för det. 

Ibland är det väldigt fullt på vissa av våra för-

skolor. Om det inte finns plats på din önskade 

förskola inom garantitiden, kommer vi att 

erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du 

nej till den platsen förlorar du din köplats och 

måste göra en ny ansökan.

8  Kan jag söka till flera förskolor?

Ja, du kan söka till tre förskolor. När du söker 

till flera förskolor får du välja vilken du helst 

vill ha och vilka som kommer på andra och 

tredje plats. Om det inte finns plats på de för-

skolor du har sökt inom garantitiden, kommer 

vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tack-

ar du nej till platsen förlorar du din köplats till 

samtliga alternativ och måste göra en ny an-

sökan. Tackar du ja till en plats tas du bort ur 

kön till de övriga förskolor du hade sökt.

9  Vad händer om jag bara anger ett alternativ?

Du kan välja att bara söka plats på en förskola. 

Om det inte finns plats på den förskolan inom 

garantitiden, kommer vi att erbjuda plats 

på en annan förskola. Tackar du nej till den 

 platsen förlorar du din köplats och måste göra 

en ny ansökan. En del familjer vill ha plats på 

en viss förskola och är beredda att vänta tills 

det blir en platsledig där, även om det tar mer 

än fyra månader. Om du vill göra så behöver 

du meddela oss det så fort du ställt ditt barn i 

kön. Ring kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller 

skicka e-post till kommunen@enkoping.se.

Om jag tackar ja till en plats som inte är  
mitt förstahandsval, kan jag byta senare? 

Ja, det går bra. Då tackar du ja till det erbju-

dande du har fått och gör sedan en ny ansö-

kan till den förskola du helst önskar. Då gäller 

inte garantitiden eftersom ditt barn redan 

har en förskoleplacering, och du kan få vänta 

längre tid innan det blir en plats ledig på den 

förskola du önskar. Störst chans att få plats är 

till höstterminens start då många barn lämnar 

förskolan för att börja skolan.

11  Hur och när får jag besked om jag fått plats?

Du får ett meddelande via sms, e-post eller 

brev hem, beroende på vilken kontaktväg du 

har angivit när du gjorde din ansökan. 

Vårt mål är ge dig besked så snabbt som möj-

ligt. Det finns ingen exakt tidpunkt då du kan 

förvänta dig besked, eftersom trycket i för-

skolekön varierar. Du är alltid garanterad plats 

enligt fyramånadersgarantin och vi är skyldiga 

att ge en plats till det datumet om du bara har 

sökt i tid. Därför kan du räkna med att återgå 

till arbete eller studier, men vilken placering 

du får vet du inte förrän du får beskedet.
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          Hur fort måste jag svara på  
platserbjudandet?

Du ska svara på erbjudandet inom sju veck-

odagar. Om du tackar ja är platsen din. Om 

du tackar nej, eller om du inte svarar inom sju 

veckodagar, tas du bort ur kön. Då måste du 

göra en ny ansökan om du vill ha förskole-

plats.

          Vad ska jag betala för min plats?

Enköpings kommun använder maxtaxa. Det 

betyder att familjer betalar olika mycket för 

förskoleplats, och kostnaden utgår från hur 

mycket ni tjänar i familjen. Tjänar familjen lite 

pengar blir platsen billigare. Exakt vad max-

taxan innebär och vilka priser som gäller kan 

du läsa om på enkoping.se. Där finns också 

en beräkningstjänst där du kan räkna ut hur 

mycket just din familj ska betala. Gå in på en-

koping.se och skriv in orden ”beräkna avgift” 

i sökrutan. Det är viktigt att veta att avgiften 

betalas tolv månader om året, även om barnet 

är ledigt till exempel över sommaren.

14  Vad händer när jag får fler barn?

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt 

att vara kvar på sitt gamla schema på försko-

lan i trettio dagar. Om storasyskonet är under 

3 år, kan du välja att låta barnet gå på försko-

lan max 20 timmar och du betalar avgift för 

alla timmar. Om storasyskonet är mellan 3 och 

5 år har det rätt till 15 timmar allmän förskola, 

som är avgiftsfri. Du kan ändå välja att låta ditt 

barn gå upp till 20 timmar och betala för de 

extra timmarna enligt maxtaxan. Förskolan 

avgör hur timmarna ska fördelas över veckan.

 

 Kan jag besöka de förskolor jag är  
intresserad av?

Ja, du är välkommen att besöka oss!  

Du hittar kontaktuppgifter till alla förskolor 

längst bak i den här broschyren samt på  

enkoping.se

13
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16  Vilka öppettider har kommunens förskolor?

De tider som alla kommunala förskolor ska 

kunna erbjuda verksamhet är 06.30-18.30. 

Finns det inte behov av de tidigaste eller 

 senaste tiderna kan förskolan öppna senare 

eller stänga tidigare.

17  Erbjuder kommunen omsorg  
på obekväm arbetstid?

Ja, Enköpings kommun har valt att erbjuda 

plats i natt- och helgverksamhet. Det är inget 

lagkrav att kommunen ska erbjuda detta, och 

därför gäller inte garantitiden på fyra månader 

som annars gäller alla förskoleplaceringar. Det 

betyder att du kan behöva vänta längre på en 

plats i natt- och helgverksamhet  

(så kallat nattis). Du söker platsen i e-tjänsten 

på enkoping.se. Du måste också skicka in ett 

arbetsgivar intyg som visar att du arbetar obe-

kväma tider. Intyget skickas till:  

Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 

745 34 Enköping.

Om ditt barn har två vårdnadshavare  gäller 

rätten till nattis bara om båda arbetar 

 obekväma tider.

15
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18  Varför ska jag berätta hur mycket jag tjänar?
Anledningen är att du betalar för ditt barns plats baserat på ditt hus-

hålls inkomster. Om familjen tjänar lite, betalar ni lite. Men om du inte 

lämnar någon inkomstuppgift kommer du att få betala den högsta 

avgiften. Om din inkomst ändras måste du själv uppdatera det i vår 

e-tjänst. Vi kontrollerar i efterhand hur mycket du har tjänat under 

året. Har du betalat för lite avgift kommer du att behöva betala tillba-

ka. Har du betalat för mycket får du pengar tillbaka.



Öppna förskolan sätter familjen i centrum

Alla som är föräldralediga är välkomna till 

 Enköpings öppna förskola. Till öppna förskolan kan 

du komma för att ditt barn ska få leka, och för att 

träffa andra föräldra lediga och deras barn. Du  

träffar också förskol lärarna som  arbetar där.

Sångsamlingar och tematräffar

Du kan komma och gå som du vill under de tider 

då öppna förskolan håller öppet. Det ordnas sam-

lingar vid vissa tidpunkter och ibland även träffar 

då olika teman som rör små barn diskuteras. Det är 

frivilligt att delta i aktiviteterna.

Familjen i centrum

Öppna förskolan är mer än bara en trevlig mötes-

plats. Den ingår i något vi kallar familjecentral. På 

familjecentralen  finns mödrahälsovården, barn-

hälsovården och kuratorer samlade. Det kan vara 

enklare för dig som förälder att prata med sjuk- 

sköterskan eller kuratorn när de ändå är på plats, 

än om du måste ringa och boka in en  särskild tid. 

Lätt att fråga

Miljön på öppna förskolan är avslappnad och ofta 

passar föräldrar på att fråga något när personalen 

ändå finns på plats. Exempel på frågor som kan 

8 

Öppna förskolan är många familjers första möte med barn omsorgen. Hit kan du gå med ditt barn 
när du är föräldraledig. Det kostar inget och du behöver inte anmäla dig i förväg.
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Öppna förskolan sätter familjen i centrum

Mer information  
och öppettider
enkoping.se/oppnaforskolan

komma upp är mat och sömn hos små barn. Men 

också föräldrarollen, gränssättning och syskonför-

hållanden. 

Alla frågor är viktiga

Personalen på öppna förskolan betonar att det inte 

finns några frågor som är för små för att kunna dis-

kuteras. De upplever att föräldrar gärna söker stöd 

hos dem. Även om man kanske har pratat med en 

vän eller förälder om en sak man undrar, kan det 

 kännas skönt att ta stöd i personalen som har kun-

skap och  erfarenhet i sina yrken.

Viktigt att komma ut

Öppna förskolan har många besökare. Perso nalen 

upplever att deras verksamhet är viktig och gör 

skillnad. Särskilt för de föräldrar som inte har  

så många andra runt sig av olika skäl. 

Man kanske är nyinflyttad i Enköping och verkligen 

vill lära känna folk. Men det är bra för alla som är 

hemma att få komma ut och träffa andra vuxna och 

barn.

Förbereder inför vanliga förskolan

Många föräldrar som besöker öppna förskolan har 

tänkt ha sina barn i vanlig förskola senare. Det går 

bra att fråga personalen på öppna förskolan om 

hur det fungerar på förskola, hur man söker plats 

och liknande. Personalen på öppna förskolan hjäl-

per till att kontakta olika förskolor för föräldrar som 

är nyfikna och vill gå på besök innan de söker eller 

tackar ja till en förskoleplats.
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Om det är första gången du ska introducera ett barn på förskolan kan du ha 
många tankar kring det. Förväntan kan blandas med oro. Förskolans pedagoger är 
vana vid att möta sådana funderingar.

Ditt barns första tid på förskolan

I Enköping används en modell för introduktion som 

kan variera lite mellan förskolorna, men som går ut 

på att introduktionen varar i ungefär tre dagar. Un-

der de dagarna är du som förälder med ditt barn på 

förskolan och provar på alla rutiner.

– Tanken är att barnet ska bli tryggt i vår miljö 

tillsammans med sin förälder. Och samtidigt får 

barnet vänja sig vid att träffa oss och de andra bar-

nen, säger Frida Eriksson som är förskolerektor på 

Enögla förskola. 

Tre dagar kan låta kort. Och det är ingen regel att 

det ska vara så. Ibland kan introduktioner ta längre 

tid: det avgörs från fall till fall, när man märker hur 

det går.

– Ibland är det föräldrarna som tycker att det är 

jobbigast. De flesta barn har lätt för att anpassa sig 

till nya situationer, säger Frida Eriksson.

Modern teknik underlättar

Camilla Grönlund är förskollärare på Enögla försko-

la. Hon berättar att dagens moderna teknik gör det 

lätt att hålla kontakt med föräldrar under dagen. 

– Vi kan till exempel ta en bild på barnet och skicka 

till föräldern under dagen för att visa att det går 

bra. Om barnet var ledset när föräldern åkte så kan 

det kännas jättebra att få se att hon eller han är 

glad och leker. Jag brukar också säga ”ring, bara 

ring!” till föräldrar om de tycker att det känns job-

bigt att vara ifrån sitt barn i början, säger  Camilla.

Om hon ska ge ett allmänt råd till föräldrar så är det 

att inte ”smyga iväg” efter introduktionen, utan att 

säga hej då till sitt barn. 

– Det är jätteviktigt att visa att man kommer att gå. 

Annars kan barnet tro att föräldern är kvar någon-

stans och gå runt och leta. Om man säger hej då så 

vet barnet. Då får man vara ledsen. Det går alltid 
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Ditt barns första tid på förskolan

över. Alltid! Jag har 30 års erfarenhet av att arbeta 

med barn så det kan jag säga säkert, säger Camilla 

Grönlund och ler.

Äta och sova

Mat och sömn är viktigt när det gäller små barn. 

Förskolan erbjuder många rutiner runt måltider 

och sovstunder. 

– Jag brukar prata om det positiva grupptrycket. 

Man ser alla andra barn ha haklapp och äta, och då 

vill man göra likadant, säger förskolerektor Frida.

– Oftast äter och sover barnen bra på förskolan, 

säger Camilla Grönlund och fortsätter: 

–  Vi ser till att de barn som behöver hjälp alltid har 

en vuxen bredvid sig, särskilt i början. Alla får i sig 

någonting att äta. Hos oss är måltiden en social 

situation och det är viktigt att den är lustfylld. 

På de flesta förskolor i Enköping sover barnen ut-

omhus, i sina egna barnvagnar som föräldrarna tar 

med. Pedagogerna betonar att barnen håller sig 

varma i vagn även på vintern. Och det brukar gå 

utmärkt att sova ute även för barn som annars inte 

tycker om att ligga i vagnen. 

Ser alla barn

Det är många barn på förskolan. Hinner personalen 

se just mitt barn och hennes behov? Ja, svarar Frida 

och Camilla samstämmigt.

- Vi har ju lyxen att ha barnen här hela dagen. Vi 

kan äta så länge det behövs, vi kan vara ute så 

länge vi vill, och vi kan gå in när barnen blir trötta. 

Därför går det lättare här. Vi har många rutiner som 

barnen lär sig och känner igen sig i.
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Om du vill komma på besök
Som förälder är du mycket välkommen att 

besöka en eller flera förskolor. Du kan komma 

på besök innan du har valt förskola, eller efter 

att ditt barn erbjudits plats. 

Kontaktuppgifter till alla förskolor hittar du på 

enkoping.se och längst bak i den här broschy-

ren. Där kan du också se var de olika för- 

skolorna är placerade.
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Mat i förskolan

Det är förmiddag på Fannalunds förskola och i 

köket förbereder Stina Alstergren dagens rätt: 

fiskgratäng. En klassisk rätt, men Stina är en kock 

med ambitioner och med sin egen touch på maten.  

Salladsfaten är färgglatt och roligt upplagda, med 

många olika grönsaker som lockar barn att smaka.

– Det gäller att veta hur barn tänker om mat.

 Jag jobbar till exempel med ”smakbryggor”, att 

smaksätta sådant som kan vara nytt med piz-

zakrydda eller tacokrydda som barn känner igen 

och tycker om, säger Stina Alstergren.

Klimatsmart

Förskolornas kök arbetar för att vara klimatsmarta. 

Då ingår det bland annat att minska matsvinnet. 

Stina fryser in rester och använder senare i såser 

eller i brödet som hon bakar. Det handlar också om 

att minska andelen kött och öka andelen vegetabi-

lier i maten. 

Följer rekommendationer

Det finns en basmatsedel inom kommunen som 

förskolekockarna kan ändra i för att det ska passa 

för verksamheten. Barnen ska få i sig tillräckligt 

med järn, D-vitamin och fleromättade fetter. Det 

ska serveras fisk och vegetariskt varje vecka. Livs-

medelsverkets rekommendationer ligger till grund 

för arbetet.

– Vi använder bra råvaror inom Enköpings kom-

mun. Vårt avtal gör att vi kan köpa närproducerat, 

och även ekologiska matvaror, säger Stina.

Olika näringsämnen

Stina berättar att ett barn från cirka 4 års ålder re-

kommenderas att få i sig 400 gram frukt och grönt 

om dagen, och ungefär 300 gram bör då ätas på 

förskolan om barnet är där hela dagen. 

– Det är ganska mycket. Då gäller det att variera sig 

och använda smarta knep. Tillgänglighet är viktigt 

för att uppnå målet, alltså att det erbjuds olika fruk-

ter och grönsaker under dagens måltider.

Smakar på allt

På avdelningen Hammaren bevisar barnen helt 

oregisserade att Stina Alstergrens metoder funge-

rar. Barnen lägger upp av grönsakerna åt sig själva 

utan att någon ur personalen behöver säga till. 

Man tar in salladsfaten först, före själva maträtten, 

vilket gör att alla hungriga motiveras att börja med 

grönsakerna. Runt bordet hörs spontana kommen-

tarer som ”pastasallad - jag älskar den!”, ”jag tog av 

alla grönsaker”, och ”kan jag ta alla de här ärtorna?”.

– Visst är det viktigt att maten är näringsriktig och 

följer alla riktlinjer och råd. Men den ska framförallt 

tyckas om, ätas upp och hamna i magen. Så att den 

överhuvudtaget gör nytta och vi får glada, växande 

och nöjda barn! säger Stina. 

 

Tips!
Vill du se hur Stinas färgglada grönsaksfat ser ut? 

Spana in stina_forskolekockan på Instagram. 

Ett barn som är på förskolan hela dagen äter större delen av sin mat där.  
Därför är det viktigt att maten i förskolan är både näringsriktig och god. 
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Mat i förskolan

Specialkost
Specialkost betyder att den som är allergisk, 

överkänslig eller behöver viss mat av religiösa 

skäl kan få särskild mat. Om du vill att ditt 

barn ska äta specialkost ska du fylla i en blan-

kett och lämna in till förskolan. Blanketten 

hittar du på enkoping.se. Du kan också få den 

från förskolan när ditt barn ska börja där. 



Kommunal förskola

Fristående förskola

Familjedaghem

Kommunal förskola

Fristående förskola

Familjedaghem

Copyright: Enköpings kommun och  
Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2021
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 Fristående förskolor

21  Björkbackens förskola 
Kraftgatan 14,  
745 62 Enköping 
070-932 26 46

22 Child Academy Sports  
Mistvägen 6   
74569 Enköping  
070-919 27 13 

 Enköpings  
montessoriförskola 
Rombergsgatan 17,  
745 33 Enköping 
0171-44 11 44

 Förskolan Robinson  
Filaregatan 4,   
74943 Enköping 
070-760 99 20

 Föräldrakooperativet  
Blixten 
Regementsgatan 18-20,  
749 41 Enköping 
0171-15 71 33

 Härnevi förskola,  
personalkooperativ 
Stora Härnevi, 745 96 Enköping 
0171-41 02 44

 Lärkans förskola,  
Lärksoppsgatan 1,  
749 45 Enköping 
070-290 11 49

 Paletten Ekolsund 
Husby-Sjultoft Ekolsund 24,  
749 50 Ekolsund 
0171-47 20 76

 Paletten Skolsta 
Grillbyvägen 12-14,  
749 51 Enköping 
0171-47 40 93

 Pysslingens förskola Hinden 
Långgatan 13,  
745 34 Enköping 
021-15 02 63    

    
   
Skogsviolens förskola 
Gulriskagatan 24,  
749 44 Enköping 
0171-272 28

 Snäckans  
montessoriförskola,  
föräldrakooperativ 
Enköpingsvägen 14,  
749 60 Örsundsbro 
070-362 34 00

 Solrosens förskola 
Idrottsvägen 1, 749 60 Örsundsbro 
070-606 70 19

 Solstrålens förskola 
Magasinsgatan 6, 745 52 Enköping 
0171-47 10 70

 Sparrsätra  
ekologiska förskola 
Sparrsätra 3, 745 95 Enköping 
076-795 84 67

 Säfsta ekologiska förskola 
Vårfrukyrka-Säfsta 1,  
745 95 Enköping 
076-795 84 67

 Uppnäsans förskola, 
föräldrakooperativ  
Enköpings-Näs bygdegård,  
Rävslösa 4, 745 92 Enköping 
0171-44 95 85

 Utforskarens förskola 
Enöglavägen 41, 745 32 Enköping 
070-932 26 46

 Vitbjörkens förskola,  
föräldrakooperativ 
Mällerstavägen 21,  
749 70 Fjärdhundra 
0171-916 96 

 Wåga & Wiljas förskola 
Sadelmakarga tan 7,  
749 59 Enköping 
070-731 89 21

   

 Kommunala förskolor

1  Bolmörtens förskola 
Bolmörtsgatan 4, 745 36 Enköping 
0171-376 13 
enkoping.se/bolmortensforskola

2  Enögla förskola 
Örtagatan 3, 744 32 Enköping 
0171-62 66 31 
enkoping.se/enoglaforskola

3  Fannalunds förskola 
Gånstavägen 18,  
749 42 Enköping 
0171-272 93 
enkoping.se/fannalundsforskola

4  Fjärdhundra förskola 
Eklundavägen 2,  
749 70 Fjärdhundra 
0171-62 70 80 
enkoping.se/fjardhundraforskola

5  Grillby förskola 
Boglösavägen 8, 749 52 Grillby 
0171-62 66 10 
enkoping.se/grillbyforskola

6  Gröngarns förskola 
Gröngarnsvägen 2,  
745 26 Enköping 
0171-62 71 51 
enkoping.se/grongarnsforskola

7  Gånsta förskola 
Blåvingegatan 2, 749 45 Enköping 
0171-62 69 35 
enkoping.se/ganstaforskola

8  Hummelsta förskola 
Åsundavägen 3,  
745 71 Enköping 
0171-44 64 76 
enkoping.se/hummelstaforskola

9  Korsängens förskola 
Korsängsgatan 10,  
749 41 Enköping 
070-778 10 73 
enkoping.se/korsangensforskola

10  Kraftens förskola 
Linjegatan 19, 745 62 Enköping 
0171-62 55 27 
enkoping.se/kraftensforskola

11  Lillkyrka förskola 
Skolvägen 2, 745 97 Enköping 
0171-62 68 10 
enkoping.se/lillkyrkaforskola

12  Lärlingens förskola 
Verkmästaregatan 2,  
745 39 Enköping 
0171-62 71 82 
enkoping.se/larlingensforskola

   

       Munkkällans förskola 
Löparegatan 12, 745 36 Enköping 
0171-62 70 98 
enkoping.se/munkkallansforskola

14  Sagogrändens förskola 
Hornugglegränd 7 och 11,  
745 60 Enköping 
0171-62 65 65 
enkoping.se/ 
sagograndensforskola

15  Salnecke förskola 
Eningbölevägen 60,  
749 61 Örsundsbro 
0171-62 55 13 
enkoping.se/salneckeforskola

16  Skolsta förskola 
Björkebovägen 12, 749 51 Grillby 
0171-62 66 10 
enkoping.se/skolstaforskola

17  Nattugglans natt- och  
helgförskola 
Hornugglegränd 11,  
745 62 Enköping 
0171-62 67 56 
enkoping.se/nattugglan

18  Storskogens förskola 
Storskogsvägen 1,  
749 48 Enköping 
0171-62 72 92 
enkoping.se/storskogensforskola

19  Åkersbergs förskola 
Åkersbergsvägen 1,  
749 44 Enköping 
0171-62 68 10 
enkoping.se/akersbergsforskola

20  Örsundsbro förskola 
Ängsvägen 6,  
749 60 Örsundsbro 
0171-62 53 66 
enkoping.se/orsundsbroforskola

13
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Familjedaghem 

      Familjedaghemmet                  
VillaVillervalla 
Ekstigen 8,  
74571 Enköping 
073-776 59 16 
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www.enkoping.se

Kontakta oss:
  
Utbildningsförvaltningen

Enköpings kommun

Kontaktcenter: 0171-62 50 00

Postadress: 745 80 Enköping

E-post: kommunen@enkoping.se


