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Välkommen till förskolan i
Markaryds kommun!
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Välkommen till Förskolan i Markaryds kommun!
I den här texten vill vi informera dig som vårdnadshavare och
ge svar på olika frågor som du kan ha.
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När du fått en placering
Om ditt barn har särskilda behov som du inte angett i ansökan, tar du kontakt med rektor
innan inskolning påbörjas. Särskilda behov innebär oftast att ni har en kontakt med
barnhälsovård eller habilitering för barnets utveckling, mm. Detta behöver förskolan veta
innan barnet kommer på inskolning.
Inskolning - vad är det?
När ditt barn fått placering på en avdelning tar du kontakt med avdelningen och bestämmer
tid för inskolning. En telefonlista finns längst bak i detta dokument.
När ditt barn ska börja på förskolan behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra
barn och nya rutiner. Den perioden kallar vi för inskolning.
Inskolningen tar ungefär 2 veckor.
En förälder är med barnet hela den tiden.
Inskolningen är en viktig tid för barnet men också för dig som vårdnadshavare. Det är under
inskolningen som ditt barn, du som vårdnadshavare och personalen bygger upp en
ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.
Det viktigaste är att barnet förstår att du kommer tillbaka. Små barn har inte samma
tidsperspektiv som en vuxen. Därför lämnar man en kort stund de första dagarna, så att
barnet förstår att du kommer tillbaka.
När barnet ser att du som förälder är lugn, blir det också tryggt.
Din roll under inskolningen
Lek med ditt barn och var med i verksamheten.
Allt eftersom ert barn knyts an till pedagogerna blir det tryggt, och då är det också dags att
lämna barnet korta stunder. Pedagogerna kommer att guida i detta.
Fokus är på era barn. Därför ber vi er att ha era mobiler avstängda, eller på ljudlöst.
När du lämnar ditt barn
Tala alltid om för barnet att du går. För barnet är det viktigt att du säger ”hej då” och även
talar om att du kommer tillbaka.

3

2020-11-20

Fråga personalen
Fråga gärna mycket när du skolar in ditt barn.
Personalen är väl medveten om att du har
frågor och funderingar och tycker det är viktigt
att du och ditt barn känner er trygga med
situationen.
Det är också betydelsefullt att du berättar om
ditt barn. Alla barn är olika och personalen är nyfikna på ditt barns personlighet. Vad har ditt
barn för rutiner och vanor? Vad tycker det om att göra/inte göra? Något det är rädd för?
Personalen kan då på bästa sätt tillgodose de behov som just ditt barn har.
Under de första dagarna kommer ni att ha ett introduktionssamtal tillsammans med
personalen där ni delar information om ert barn.

Förskolans uppdrag
Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och verksamheten planeras utifrån förskolans
läroplan. Uppdraget är bland annat att stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin
egen förmåga.
Barns sätt att lära är igenom lek. Därför är leken alltid i fokus.
Med läroplanen som grund varvas olika pedagogiska aktiviteter såsom musik, rörelse,
kreativitet, skapande, sagor, böcker, språk, digitala verktyg.

Vill du läsa mer om förskolans läroplan
så finns den på skolverkets hemsida
www.skolverket.se
Där finns också en översättning på engelska.
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Samtal – samverkan
För att skapa bästa förutsättningar för att ditt
barn ska utvecklas rikt och mångsidigt är ett
förtroendefullt och nära samarbete mellan
förskola och vårdnadshavare av största vikt.
Förutom den dagliga kontakten när barnet lämnas och hämtas, håller förskolan
utvecklingssamtal två gånger per år. På utvecklingssamtalet förs en dialog kring barnets
trivsel, lärande och utveckling. I samband med er inskolning kommer ni också att ha ett
introduktionssamtal.
Föräldraråd
På varje förskoleavdelning finns det vårdnadshavare som är föräldrarådsrepresentanter.
Föräldrarådet träffas minst två gånger per termin tillsammans med rektor. Föräldraråd är en
möjlighet till samverkan mellan vårdnadshavare och förskola. Rådet får information om
budget, förskolans pedagogik och utveckling, och andra frågor som kan vara av vikt och har
möjlighet till dialog kring detta.
Du kan förvänta dig av personalen att de:
•

Har ett respektfullt och professionellt bemötande

•

Skapar trygghet och ett positivt klimat

•

Låter varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar

•

Skapar ett lustfyllt lärande

•

Har en öppen kommunikation med vårdnadshavare

•

Är goda förebilder

Det förväntas av dig som vårdnadshavare att du:
•

Tar huvudansvaret för ditt barns fostran

•

Ansvara för att ditt barn kommer utvilat och har kläder efter väder

•

Tillsammans med personalen arbetar för barnets bästa

•

Har en öppen kommunikation med personalen

•

Engagerar dig i ditt barns vardag

•

Är en god förebild
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Tillämpningsregler
Tillämpningsregler finns i ett särskilt dokument
och är viktiga att känna till.
Du får lämna ditt barn utifrån den tid du arbetar,
studerar, är arbetssökande, föräldraledig osv.
Du skriver in barnets schema i 24sju. Om du
behöver hjälp så ringer du till kommunens
handläggare, 0433-720 73. Det går också bra att boka tid för ett personligt möte.
I 24sju skriver du också in hushållets inkomst. Rätt inkomstuppgift ger rätt faktura
”Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg” hittar du på
www.markaryd.se
Tillsynsansvar
När du hämtar och lämnar ditt barn tar du också kontakt med personalen.
Vi är ansvariga för barnen när de är på förskolan och då behöver vi veta att du lämnar eller
hämtar ditt barn.
Det är också viktigt vid olyckor eller brand.
Ingen annan kan hämta ditt barn, om inte ni föräldrar gett tillstånd. Vilka som får hämta ditt
barn fylls i på blankett vid inskolning.
Aktuella personuppgifter
Ni kommer att få en blankett för att fylla i kontaktuppgifter. Vid alla förändringar i dessa
uppgifter ska ni meddela detta.
Lämna aktuella telefonnummer så vi kan nå er med information, vid olycka, sjukdom osv.
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Intyg för kost
Vid inskolning får ni fylla i en blankett om ert
barn behöver specialkost.
Den ska uppdateras vid förändring och varje
höst.
Allergier styrks alltid med läkarintyg, eller kopia
ur journal.
Sjuka barn stannar hemma
Det är alltid allmäntillståndet som avgör om ett barn klarar att vara på förskolan.
Om ett barn haft feber, ska det ha en feberfri dag utan febernedsättande medel, som
exempelvis Alvedon.
Vid magsjuka får barn lämnas tidigast 48 timmar från det att de senast kräkts eller haft
diarré. Information finns i tillämpningsreglerna.
Fotografering
Du får endast fotografera ditt eget barn. Vänligen respektera även barns integritet på sociala
medier.
Vad barnet behöver ha med sig till förskolan:
Kläder för olika väder
Ombyte
extra kläder
blöjor
ev. napp eller trygghetssak om ditt barn använder det.
Vi är utomhus varje dag!
Våra fyra årstider gör att vi behöver variera hur
man klär sig när man leker utomhus.
Vi är ute mycket för att det är hälsosamt och
barnen håller sig friskare. På nästa sida ser ni
vilka kläder barnen behöver ha på förskolan.
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Regnkläder; vattentät jacka och byxa, gummistövlar, varm tröja och tunna vantar

Sommarkläder; keps eller solhatt, sandaler, tunn jacka

Vinterkläder; varma kängor, vantar,
mössa, overall eller termojacka och
byxa.
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Alla Förskolor i Markaryds kommun använder lt´s Learning som kommunikation med er
vårdnadshavare.
Varje vårdnadshavare kan logga in med Bank-id eller ett personligt inlogg.
Du kan nå It´s Learning både via dator och via mobiltelefon.
Till mobiltelefon finns det en app.
Du laddar ner appen för Iphone på App Store eller Android telefon på playbutik/Google play.
På It´s Learning får du som vårdnadshavare viktig information om sådant som du som
vårdnadshavare behöver veta.
På It´s Learning får du också bilder och information om vår verksamhet.

9

2020-11-20

Kontaktuppgifter
Traryds Förskola

Timsfors förskola

Kyrkvägen 7, 287 72 Traryd

Anderslövsvägen 20, 28540 Markaryd
Rektor

0433-721 09

Hasselmusen 0433-721 24
Nallen

Bitr. rektor

0433-724 97

Junibacken

0433-722 84

Lindblomman 0433-722 86

0433-738 11

Förskolan Filuren

Förskolan Karlavagnen

Bokhållarevägen 1, 28734 Strömsnäsbruk

Åsgatan 3, 28538 Markaryd

Bitr. rektor

0433-724 97

Vätten

0433-722 96

Trollet

0433-722 97

Småttarna

0433-722 94

Rektor

0433-721 09

Vallmon

0433-721 10

Gullvivan

0433-721 11

Violen

0433-721 12

Prästkragen

0433-721 13

Förskolan Lönneberga

Blåklockan

0433-721 14

Lagastigsgatan 39, 287 31 Strömsnäsbruk

Vitsippan

0433-721 15

Rektor

0433-722 90

Knoppen

0433-738 37

Kolibrin

0433-738 09

Snickeboa

0433-738 28

Katthult

0433-738 27

Förskolan Haga
Hagagatan 17, 28531 Markaryd
Rektor

0433-721 25

Galaxen

0433-720 71

Månen

0433-738 25

Förskolan Tranan

Solen

0433-738 24

Trädgårdsgatan 10, 287 32 Strömsnäsbruk

Kometen

0433-723 88

Rektor

0433-722 90

Rymden

0433-721 77

Strutsen

0433-722 93

Ekorren

0433-722 98

Hägern

0433-722 95

Förskolan Järven
Nils Gästgivares väg 1, 285 34 Markaryd
Rektor

0433-721 25

Blåbärsriset

0433-721 27

Lingontuvan 0433-721 28
Smultronet

0433-721 29
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