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Inskolning
• När barnet ska börja i förskolan kallas den
första tiden för inskolning.
• Vårdnadshavare skall vara med under
inskolningen.
• Det kan ta olika lång tid innan barnet blir
tryggt på förskolan, det kan ta ca 2 veckor.
• Vid behov använder förskolan tolk.

Barnets avdelning:
Ansvarig pedagog
för inskolningen:

Barnets schema
• Barnet får vara på förskolan när
vårdnadshavare studerar eller arbetar. Är
du/ni ledig ska även barnet vara ledigt.
• Ni lägger själva in barnets schema i appen
Tempus hemma
Be personalen om hjälp om ni inte kan.
Hämtning och lämning sker enligt gällande
schema.
• Om barnet är sjukt gör ni en
frånvaroanmälan i Tempus. Meddela även
gärna via sms till förskolan.
• Vid magsjuka ska barnet och ev. syskon vara
hemma i minst 48 timmar efter sista
symptom.
Håll er uppdaterade om vad som gäller
angående Corona och förkylningssymptom.

Detta behöver barnet ha med sig
Kläder för att vara ute i alla väder:
• Varma ytterkläder och fleecekläder till vintern.
Lekhjälm (med grönt spänne)

• Regnkläder och stövlar.

• Cykelhjälm (med grönt spänne)

• Keps/solhatt, solkräm och vattenflaska vid
varmt och soligt väder.

Ombyten av kläder:
• Vid lek och mat kan barnet bli blött och
smutsigt, se därför till att det finns flera
ombyten.

• Ha med blöjor till de barn som behöver.

Barn som behöver sova:
• Sover inne på madrass eller i vagn.
• Ta med napp, snutte eller gosedjur om
barnet har det när det sover.

En dag på förskolan
• Förskolan öppnar kl 6:30.
• Vi äter frukost kl 8:00.
• På förmiddagen har vi aktiviteter inne och
ute.
• Vi äter lunch kl 11:15.
• Efter det sover de som behöver.
• Vi äter mellanmål ca kl 14:15.
• Sedan lek inne eller ute.
• Förskolan stänger 17:30, men vid behov
senast 18:30. Meddela senast dagen innan om
ni behöver omsorg senare än 17:30.

Samarbete med hemmet
• Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss
och i vårt arbete med era barn. Det är
därför bra om ni berättar för oss om det
hänt något särskilt som kan vara bra för
personalen att veta.
• Om ni funderar över något, ta upp det
med oss i personalen.
• Sök alltid upp en personal vid lämning och
hämtning.
• Personalen kommer att erbjuda
utvecklingssamtal då ni i lugn och ro
pratar om hur barnet trivs och utvecklas
på förskolan.

Hoppas ni ska trivas hos oss på
Fjällmons förskolor

Vår vision
Alla barn som lämnar
Fjällmons förskolor har med
sig känslan av att
- Jag duger
- Jag kan
- Jag vill fortsätta lära

