
VÄLKOMMEN TILL I UR OCH SKUR 
TYGELSJÖ FÖRSKOLA!

I augusti öppnar en ny förskola i Tygelsjö, 
Malmö stad.



Den nya förskolan i Malmö heter I Ur och Skur Tygelsjö. Det är en I Ur och 
Skur-förskola med friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat 
lärande. Vi tar med oss barnen ut i naturen så ofta vi kan, naturen som 
är en fortsättning på tomten och kommer att skapas och utvecklas efter 
hand. Men vi är förstås också inomhus i våra nya fina lokaler.

I Ur och Skur är en del av Friluftsfrämjandet, som under 30 år öppnat 
sinnena, väckt nyfikenhet och utvecklat lärande hos stora som små. Vi 
arbetar aktivt och målmedvetet för att göra skillnad nu och i framtiden.

Vi har en inspirerande pedagogik som fortsätter utvecklas och förändras i 
linje med läroplanens mål. 

Våra förskolor ger barn upplevelsebaserade aktiviteter, inomhus som 
utomhus och alltid nära naturen.

Barn som leker och lär utomhus med närhet till naturen är friskare, vilket 
leder till färre VAB-dagar och gladare familjer. 

Barn som vistas utomhus i olika miljöer mår bättre och stimuleras i 
sin utveckling när alla sinnena och hela kroppen aktiveras. Barnen får 
också en livslång hälsosam relation till naturen och utvecklar en naturlig 
förståelse för hållbarhet och miljö. 

FAKTA OM NYA FÖRSKOLAN
Namn: I Ur och Skur Tygelsjö förskola

Byggnad:  Ny enplans förskola i harmoni med naturen
  där arkitekterna har tänjt på gränserna mellan
  inne och ute. Vi har en vinterträdgård i
  anslutning till köket och en underbar altan
  för luncher utomhus under tak. Vi har också
  sovaltaner där barnen kan sova utomhus, skönt  
  i sina vagnar.

Mat:   Fokus ligger på kvalitet med stor del ekologiska  
  och närproducerade råvaror.
Huvudman:  Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB

Adress:  Sjötorpsvägen 31 A-C, 219 73 Tygelsjö



MER INFORMATION

Fråga:  Var hittar jag mer information om I Ur och Skur respektive 
 Friluftsfrämjandet?
Svar:  På iurochskur.se och på friluftsframjandet.se hittar du mer 
 information och kontaktuppgifter

KONTAKTA DEN NYA FÖRSKOLAN

Kerstin Andersson 
Tel: 08-449 22 72
www.friluftsframjandet.se

STÄLLA MITT BARN I KÖ

Maila: info@iurochskur.se 
www.iurochskur.se



LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.


