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Detta kan du förvänta dig från oss på förskolan: 

• Att ni och ert barn skall känna sig välkomna till förskolan. 

• Att ni och ert barn får en god introduktion i förskolan. 

• Att pedagogerna dagligen för en dialog med er om ert barn och dess dag på förskolan. 

• Att pedagogerna tar kontakt med er om något speciellt har inträffat. 

• Att vi ringer er om ert barn är/blir sjukt. 

• Att ni och ert barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet. 

• Att ert barn får goda förutsättningar för utvecklande och lärande. 

• Att ert barn får möjlighet att leka, utforska och prova på olika saker utifrån intressen, oberoende 

av kön.  

• Att pedagogerna jobbar för att ert barn skall utvecklas till en självständig individ, ha en tro på sig 

själv och sin förmåga. 

• Att pedagogerna jobbar för att skapa en gemenskap i gruppen samt en trygg, trivsam och säker 

miljö för ert barn.  

• Att pedagogerna bjuder in till samtal och föräldramöten 2 gånger/termin. 

• Att pedagogerna ger er insyn i vår verksamhet bl.a. genom Schoolsoft, veckobrev och förskolans 

hemsida.  

• Att pedagogerna systematiskt kvalitetssäkrar sitt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår 

verksamhet.  

• Att ni får vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom den årliga enkäten.  

• Att all personal har tystnadsplikt. 



Detta förväntar vi oss på förskolan av er som vårdnadshavare: 

• Att ni tar kontakt med en pedagog vid lämning samt hämtning samt informerar pedagogen om 

något hänt som kan påverka barnets dag på förskolan. 

• Att ni meddelar om någon annan ska hämta ert barn. 

• Att ni inte pratar/svara i mobiltelefon under er lämning eller hämtning. 

• Att ni visar intresse för vår verksamhet och tar del av det som pedagogerna informerar om. 

• Att ni deltar i de samtal och föräldramöten som vår verksamhet erbjuder. 

• Att ert barn har kläder efter väder utomhus samt extra kläder för ombyte. 

• Att ni tar kontakt med berörd pedagog/vår rektor om ni eller ert barn är missnöjt med något i vår 

verksamhet. Vi kan enbart förändra på det som vi får kännedom om.  

• Att ni respekterar vår tystnadsplikt. 

• Att ni följer de sjukregler som finns på förskolan och håller ert barn hemma tills den klarar av vår 

verksamhet på förskolan. 

• Att om ni som förälder är ledig eller ej har arbetstid så är även ert barn ledigt tillsammans med dig 

som vårdnadshavare 

• Att ni uppdaterar ert barns schema på Schoolsoft. 

• Att ni litar på att pedagogerna jobbar för ert barns bästa.  

Vi har tagit del av detta dokument. 
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