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Vi är glada a* du är här som vikarie hos oss i
dag!
Det är vik5gt för oss aA du är här och vi hoppas aA du känner
dig välkommen. Vi ska göra vårt bästa för aA introducera dig
5ll verksamheten och för barnen, och om vi inte hinner eller
glömmer något vill vi uppmuntra dig aA säga 5ll, ställa frågor
och komma med dina funderingar 5ll oss.
I deAa dokument kan du läsa mer om förskolans uppdrag och
vad som är vik5gt för dig som vikarie aA tänka på, både i din
vikarieroll och under diA arbetspass.

Förskolans läroplan
Som vikarie är det bra aA känna 5ll förskolans särskilda
uppdrag, eIersom verksamheten är uJormad i rela5on 5ll de
lagar och styrdokument som ﬁnns aA förhålla sig 5ll.
Förskolans verksamhet styrs av Skollagen och uppdraget
deﬁnieras i förskolans läroplan.
AA förskolan är en skolform ställer krav på innehållet i
verksamheten. Vår uppgiI är aA lägga grunden 5ll eA livslångt
lärande hos barnen, genom aA bedriva en pedagogisk
verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som
deltar. Lek, krea5vitet och aA det är lusJyllt aA lära nya saker, i
kombina5on med aA barnen ska känna sig trygga, väl
omhändertagna och ha 5llgång 5ll den omsorg de behöver, är
grunden i förskolans arbete.

Det vik:ga samarbetet med hemmet
Förskolan ska, i samarbete med hemmet, skapa bästa möjliga
förutsäAningar för aA varje barn ska få utvecklas och må bra.
För aA lyckas med deAa behöver vi i förskolan varje dag arbeta
med föräldrakontakten på eA säA som stärker 5llit, trygghet
och samarbete. Som vikarie behöver man tänka på a*
presentera sig för de föräldrar man möter, och berä*a både
vad man heter och a* man är vikarie.

Ru5nerna för föräldrakontakten kan variera beroende om du
som vikarie är första gången på en avdelning eller om du är
lång5dsvikarie. Prata med ordinarie personal och rektor på
förskolan om när det är läge för dig som vikarie aA ta mer
ansvar i föräldrakontakten.

Sekretess i förskolan
I förskolan råder stark sekretess. Informa5on som rör eA
enskilt barn diskuteras endast med barnets vårdnadshavare
och inte med 5ll exempel andra föräldrar. Stark sekretess
medför aA vi aldrig får prata om barnen på förskolan utanför

förskolan, deAa är eA lagbroA. Det är inte heller 5llåtet aA
fotografera eller publicera bilder från verksamheten. Alla
vikarier skriver under dokumentet Tystnadsplikt.

ArbetsuppgiCer
AA vikariera på en förskola innebär aA du ersäAer ordinarie
personal. När du kommer 5ll förskolan är det vik5gaste aA du
tar kontakt med barnen och lär känna dem. Vissa barn blir
blyga och rädda när det kommer en ny vikarie medan andra är
nyﬁkna och kontaktsökande. Som vikarie får du känna av om
eA barn vill/vågar närma sig dig eller inte, och all5d respektera
barnets önskan i deAa.
Men aA som vikarie visa sig intresserad av vad barnen är
sysselsaAa med brukar väcka lust aA samspela hos de allra
ﬂesta, även om det tar olika lång 5d.

Arbetsfördelning
Vikariens arbetsuppgiIer skiljer sig lite från den ordinarie
personalens, på så säA aA det är den ordinarie personalen
som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten, och som
ansvarar för aA hålla en god struktur med planerade
ak5viteter. För den som är vikarie innebär deAa oIa aA man
tar större ansvar för andra sysslor, såsom undanplockning,
avtorkning av bord etc. När man som vikarie återkommer 5ll
en avdelning ﬂera gånger lär man ju känna barnen och
personalen. Gradvis kan man oIa ta större ansvar för
ak5viteter och annat, och det är bra aA ha en kon5nuerlig
dialog med arbetslaget om deAa. På många ställen är det
mycket uppskaAat med vikarier som kommer med ini5a5v och
visar intresse och engagemang.

Fokus i arbetet med barnen
Som vikarie kan det vara svårt aA veta vad man ska fokusera
på mest under arbetspasset. Får du inga särskilda
instruk5oner, brukar det vara bäst aA fokusera på aA vara nära
barnen i ak5viteterna för aA interagera med dem och svara på
deras behov. OIa är det en bra start aA säAa sig på golvet där
barnen är och vara nyﬁken på deras lek. På motsvarande säA
blir de oIa nyﬁkna på dig när du ﬁnns nära 5ll hands. Som
vikarie behöver du ha överblick över alla barn om inget annat

är bestämt, och deAa är särskilt vik5gt vid utevistelse eIersom
man då oIa rör sig på en större yta.
Om det känns ”rörigt” bland barnen behöver de oIa stöAning
och hjälp för aA komma in i en ak5vitet. För aA samla ihop
barnen och hiAa ro brukar det vara bra aA 5ll exempel sjunga,
ta en bok aA läsa eller 5Aa i, aA beräAa en påhiAad saga där
barnen får hjälpa 5ll aA beräAa, rita eller bygga med klossar
och andra byggmaterial 5llsammans.

Förhållningssä*
AA arbeta i förskolan innebär aA man all5d måste tänka på
och vara medveten om hur man pratar med barnen och med
kollegorna. Som vuxen är man en vik5g förebild med eA
särskilt ansvar aA föregå med goA exempel genom en
respekJull och trevlig ton. Barn gör räA om de kan, och när
det blir tokigt behöver de hjälp från oss vuxna.
Som personal behöver man ta hänsyn 5ll aA barn är olika och
har olika behov. Uppdraget är aA skapa trygga och bra miljöer
för alla barn och det kan innebära aA eA barn behöver mötas
på eA visst säA, medan eA annat barn behöver eA annat stöd
från de vuxna på avdelningen. Som personal ﬁnns man 5ll för
barnen och deras behov avgör hur vi relaterar 5ll dem.
Något som är vik5gt för alla barn är aA du som vuxen försöker
vara så tydlig som möjligt. Man behöver kommunicera med
ord och kroppsspråk på eA säA som barnen förstår. Genom
uppmärksamhet och respekt både för barnen och varandra

som kollegor visar man omtanke och förståelse. Fokus
behöver vara på aA lägga märke 5ll och bekräIa när barnen
gör posi5va saker eller är hjälpsamma mot andra. Pojkar och
ﬂickor ges lika stort inﬂytande och utrymme i verksamheten.

Konﬂikter mellan barnen
Om eA barn är mycket upprört eller argt behöver man som
vuxen smiAa av sig med lugna känslor. AA skälla 5llbaka leder
oIa 5ll aA konﬂikter eskalerar. Många barn har svårt aA svara
på ”varför-frågor”, förmågan aA förstå orsak och verkan är inte
färdigutvecklad hos små barn. När det blir konﬂikter och
tokiga situa5oner är det därför bäAre aA fråga ”vad händer?”
och ”hur ska vi göra nu så aA alla blir nöjda?”. Barn har svårt
aA förklara olika händelseförlopp som kanske 5ll och med
startat innan de själva är medvetna om det, och därför är det
bra aA bekräIa känslor och sedan ha fokus framåt.

Barns integritet
Vi värnar och arbetar för aA bygga upp barnens integritet –
därför stjäl vi aldrig kramar, pussar eller säAer barn i knät om
barn inte vill själv. För aA barnen ska känna sig trygga i särskilt
känsliga situa5oner är det bara ordinarie personal eller
välkända vikarier som byter blöjor eller assisterar vid
toaleAbesök. Vikarier är inte heller ensamma på vilan. Inte för
aA man inte klarar av det, utan för aA barnens trygghet med
vuxna de känner all5d går främst.

Leken
I förskolan utgör leken kärnan i arbetet med barnen och man
arbetar med lek på olika säA. Barn leker både ensamma och
5llsammans med andra. När barn leker 5llsammans tränar de
på aA samspela med varandra. Med hjälp av lek utvecklar
barn också fantasi, krea5vitet och förmåga aA kommunicera.
I förskolan behöver både ordinarie personal och vikarier ﬁnnas
5llgängliga i barnens lek och hjälpa barnen aA starta upp lekar,
stanna kvar i leken samt aA avsluta leken på eA bra säA. När
man som vuxen ﬁnns nära 5ll hands kan man gå in i och ur
leken för aA vägleda och utveckla leken. Barn måste få testa,
förhandla med varandra och tycka olika i leken, men sam5digt
ska ingen bli utstöA eller behandlas illa. Det är en avvägning
aA som vuxen hjälpa barnen aA få reda i saker och lösa
konﬂikter sam5digt som man inte ska gripa in och ta över för
mycket – då försvinner barnens möjlighet aA så småningom
lära sig aA lösa och hantera svåra situa5oner på egen hand.

Prak:sk informa:on
•

Ta reda på hur utrymningsplanen ser ut på aktuell
avdelning.

•

Lämna inte barngruppen eller avdelningen utan aA
meddela ordinarie personal.

•

Vi är ute varje dag i alla väder, ”kläder eIer väder”.

•

På grund av allergier är det vik5gt aA miljön kring
barnen är rökfri och parfymfri.

•

Inga privata mobiltelefonen ska användas i
verksamheten. Om behovet ﬁnns aA använda privat
telefon säg 5ll en kollega eller rektorn på förskolan.

