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ATT GÅ IFRÅN…  

Att lämna sitt barn känns 

för många föräldrar  

svårt. Om barnet gråter 

när ni går, ring gärna 

efter en stund och hör 

hur det går.  

.Förskolans egna målsättning 

Vår vision: 

Kompetenta och nyfikna barn 

tillsamman med HUT—

hållbart, uteprofil, trygghet 

 

• Barnen ska känna trygghet och visa glädje 

och intresse över att komma till förskolan. 

 • Att barnen skall känna att inne och utemil-

jön är inspirerande till lek och lärande samt 

utvecklande för alla sinnen. Vi vill att barnens 

inflytande skall synas på förskolan 

• Varje barn skall få utveckla sin förmåga att 

lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för 

sina tankar 

• Allas olikheter skall värdesättas och var och 

en skall känna sig respekterad 

 

Förslag på kläder m.m. som är bra 

att ha som grundutrustning för att 

delta i verksamheten 

Oömma kläder som är lätta att röra sig i och  

som barnen kan ta av och på själva, när det 

lärt sig det.  
Overall eller jacka och byxor 

Jacka och överdragsbyxor höst/vår                                                     

Galonkläder                                                         

Skor och stövlar                                                        

Tumvantar – handskar 

 Mössa. en tunnare – en tjockare                

 Hjälm att ha ute då det är is och snö                                                        

 Extra kläder 

Det är alltid bra att märka kläderna . 

 



 

Förskolans uppdrag 

”Förskolan verksamhet skall präglas av en 

pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran, och 

lärande bildar en helhet. Den pedagogiska 

verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter.” Förskolan Läroplan -98 reviderad 

2010 

 

 

Inskolning 

Syftet med inskolning är att barn och föräldrar ska 

uppleva förskolan som en trygg, lustfylld och rolig 

plats för barnen att vara på. 

 

Vi har valt att under inskolning på ca 10 dagar 

träffa barnen 1 -1,5 timme/dag, enligt schema. 

När äldre barn skolas in på förskolan kan dock 

inskolningsperioden förkortas  

ifall det passar barnet bättre. 

 

Inskolning kan ske både enskilt och i grupp, det 

beror på hur många barn som börjar samtidigt.  
 

Varje barn är unikt – därför kan inskolningen se 

olika ut utifrån barnets behov. 

Om ni har funderingar så fråga gärna. 
 

Rutiner på förskolan: 

6.30 förskolan öppnar på en avdelning 

7.30 alla avdelningar öppnar  

8,00 frukost 

Fm. lek och lärande inne eller ute. 

11.00 Lunch 

Sovvila för de barn som behöver.  

14.00 mellanmål 

Em. lek och lärande inne eller ute. 

16.30 alla avdelningar utom en stänger 

17.30 förskolan stänger för dagen.  

Vi har som mål att vara ute minst en gång 

per dag, detta för att främja friska barn, samt 

att erbjuda barnen andra miljöer. 

Utifrån vårdnadshavares behov med hänsyn 

till arbete eller studier ändras öppethållan-

det. Det är bra om ni lämnar in ett långtids-

schema så att vi kan planera våra öppettider 

och bemanning. Vid större förändringar be-

höver vi veta det 2 veckor i förväg 

Stängningsdagar              
För att  pedagogerna ska ha möjlighet till 

gemensam tid för kompetensutveckling, 

utvärdering och planering, så har förskolan 

stängt tre heldagar per år. Dessa dagar får ni 

ordna egen omsorg.                                     

En dag per termin stänger förskolan klockan 

13.00, om något barn behöver omsorg har vi  

vikarier.                                                             

Senast två månader innan får ni veta när 

dessa dagar är.  

Om ditt barn blir sjukt 
Att barn får infektioner är normalt men vi 

på förskolan kan tillsammans med er för-

äldrar jobba med att förbygga att barn ska 

bli sjuka och att begränsa så att smitta 

inte sprids mellan barn.  

Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att 

ringa till oss senast samma morgon, så att 

vi kan planera verksamheten samt veta 

varför barnet inte kommer.  

Stanna hemma eller vara på förskolan?    

Är barnet sjukt ska det vara hemma.                                                           

Ett gott allmäntillstånd innebär att barnet  

 Är piggt. 

 Är feberfri – utan nedsättande me-

del i kroppen. 

 Orkar delta i förskolans normala 

aktiviteter, hela dagen. 

 Inte smittar-barnet kan vara friskt 

men ändå smitta .Hör med BVC, 

gäller ex vid fuktiga impetigoför-

ändringar (svinkoppor). 

Barnet kan komma tillbaka till försko-

lan efter  

Ring till förskolan dagen innan ni tänker 

att de ska komma tillbaka efter sjukdom. 

 Ett dygn utan feber 

 Två dygn utan magsjuka.(48 timmar) 

Vid antibiotikabehandling hör med läka-

ren när barnet inte smittar och kan gå 

tillbaka till förskolan. 

(Underlag Socialstyrelsens bok Smitta i 

förskolan) 

Vi på förskolan ger ingen medicin som 

ex. vis penicillin. Vi kan vid behov ge 

barnen behovsmedicin, tex. vid astma och 

allergi 


