
 

 

Välkommen till förskolan ………………………………………   

 

Telefonnummer 

 

 

 

Vad är förskola?  

Förskolan är till för barn mellan 1 och 6 år. När du som vårdnadshavare arbetar, studerar eller är 

föräldraledig har ditt barn rätt till en plats i förskolan.  Barnens tid på förskolan styrs av 

vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid.  

 

De flesta barn i Sverige går i förskolan. Förskolan har en läroplan där det ingår matematik, språk, 

naturvetenskap och andra ämnen.  Undervisningen sker genom aktiviteter och lek både inom- och 

utomhus. Att låta sitt barn gå i förskola är ett sätt att förbereda det för fortsatt skolgång.  

 

På förskolan ska barnen lära sig genom lek. De ska ha roligt och känna sig trygga. Vi sjunger, läser 

böcker, målar, bygger och konstruerar. Ibland gör vi utflykter till skogen eller biblioteket.   

 

 

Inskolning  

När barnet ska börja i förskolan kallas den första tiden för inskolning. Under den tiden är du som 

vårdnadshavare med på förskolan. Syftet med inskolningen är att ni ska lära känna förskolans 

verksamhet och bli trygga med förskolans miljö, pedagoger och de andra barnen. Ni får ett 

inskolningsschema av förskolan. 

 

En dag på förskolan, 

klockan: 

 

 Förskolan öppnar 

 Frukost 

 Aktiviteter och lek inne eller ute 

 lunch 
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 Vila (de barn som behöver sover, de andra har lugnare aktiviteter) 

 Mellanmål 

 Aktiviteter och lek inne eller ute 

 Förskolan stänger 

 

 

Barnets schema  

Ditt barn är på förskolan den tid du studerar eller arbetar. Lämna ett schema med tider 

till förskolan. Du ska meddela förskolan om ditt barn är sjukt, ska vara ledig eller om tiderna 

ändras.  

 

Kläder i förskolan  

Det behövs flera ombyten av kläder som är hela, rena och passar i storlek. Barnet behöver kläder för att 

kunna vara ute i alla slags väder även när det regnar eller är kallt. Kläderna ska vara märkta med barnets 

namn. Se särskilt dokument om kläder. 

 

Sjukdomar  

Om ert barn är sjukt ska det stanna hemma. Barnet måste orka med förskolans verksamhet både ute och 

inne. Om barnet har haft feber så behöver barnet vara hemma minst en dag feberfri. Om ert barn har 

kräkts eller haft diarré behöver barnet vara symptomfri i minst 48 timmar.    

 

Samarbete med hemmet  

Du som förälder är viktig för vårt arbete i förskolan. Berätta för oss om det hänt något särskilt som kan 

vara bra för personalen att veta. Prata gärna med personalen om det är något du funderar över. Fråga 

gärna både oss och ditt barn vad de gjort under dagen i förskolan. Förskolans personal erbjuder 

utvecklingssamtal då ni i lugn och ro pratar om hur ditt barn trivs och utvecklas. 

Vi som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, vi berättar inte vidare för andra det vi hör från 

dig eller ditt barn, så länge det inte rör ditt barns säkerhet. 
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Var kan jag fråga?   

Om barns hälsa och sjukdomar, Barnavårdscentralen  i Djursholm 08-587 543 29, Mörby centrum 08-587 

543 53, Enebyberg  08-587 548 71 och Stocksund 08-587 543 30 

Frågor om introduktion i kommunen, hjälp med myndighetskontakter och annan information kan du få 

hjälp med på Välkomstcenter i Danderyd 08-568 919 83  

Du kan alltid vända dig till din kontaktperson på Socialkontoret. 

 

 


