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Varmt Välkomna till 

Informationshäfte till vårdnadshavare 



INNEHÅLL 

• Inskolning 

• Bra att veta inför förskolestart 

• Kläder 

• En dag på förskolan 

• Lämning och hämtning 

• Kontaktuppgifter 

• Öppning och stängning 

• Vid sjukdom 

• Stallbackens fyra ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSKOLNING 
Vid inskolningen läggs grunden för en trygghet mellan barn och pedagoger samt 
pedagoger och vårdnadshavare. Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och 
pedagoger samt en öppen dialog kring barnens behov, utveckling och intresse är 
grundläggande för vår verksamhet. På Stallbackens förskola har vi som grund två 
veckors inskolning. Inskolningen anpassas däremot efter individen, vilket 
innebär att vissa barn kan behöva mer eller mindre tid för inskolning. 
 
Under inskolningen kommer ni vårdnadshavare få information om respektive 
avdelning av ert barns pedagoger och självklart besvarar vi alla era eventuella 
frågor och funderingar. Vi vill skapa en trygg och god relation till er 
vårdnadshavare samt ert/era barn för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att varje barn ska kunna utvecklas på ett rikt och mångsidigt sätt. 
 
 
Läroplan för förskolan 
”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens 
vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras 
möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att 
alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och 
att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för 
barnen.” (Lpfö18, s. 8) 
 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” (Lpfö18, s. 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 



BRA ATT VETA INFÖR FÖRSKOLESTART 

• Vi som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt. 

• Barnen är försäkrade hos oss. 

• Läkarintyg behövs vid specialkost och anmäls via Mölndals Stads hemsida. 

• Namna barnens kläder och skor. 

• Det är bra att ha napp, snutte/gosedjur till vilan. 

• På sommaren är det viktigt att ni smörjer in barnen med solskydd på 
morgonen. Lämna solskydd på förskolan så vi kan fylla på vid behov. 

• Vi är ute minst en gång varje dag vilket innebär att det bör finnas ytterkläder 
anpassade för olika väder. 

 
KLÄDER 
Det ska finnas gott om extrakläder på förskolan då det kan behövas flera 
ombyten under dagen. Vi meddelar om det behövs fyllas på, däremot är det 
bra att ni vårdnadshavare emellanåt tittar att det finns extrakläder och ser över 
storlekar då barnen många gånger växer fort. Det bör alltid finnas: 

• Två par extra strumpor 

• Två par extra underkläder 

• Byxor/shorts 

• T-shirt 

• Långärmad tröja 

• Under kalla årstider bör det finnas extra vantar och mössa 
 
Höst/Vår 
Mössa, vantar, jacka, skor och överdragsbyxor anpassade efter väder. 
Gummistövlar och regnkläder. Ett tips är att ta med lager på lager kläder då det 
under dagarna kan gå från varmt till kallt flera gånger. 
 

Vinter 
Overall/vinterjacka och tjockfodrade överdragsbyxor. Vintermössa, halsduk, 
varmfodrade vantar och vinterfodrade kängor. Det är även bra att det finns 
varmfodrade regnkläder och gummistövlar då det ofta är regn och slask ute. 
 
Sommar 
Flera ombyten då vädret kan skifta mellan varmt och kallt under dagen samt att 
vi gärna har vattenlekar ute på gården om det är varmt. Regnkläder, stövlar, 
solhatt/keps, jacka samt skor/sandaler. 
 
 
 



EN DAG PÅ FÖRSKOLAN 
Förskolan öppnar 06:30. 
 
Frukost äter vi 08:00. Triangeln och Trumman äter frukost på sina respektive 
avdelningar. Fiolen äter i matsalen SMAKLÖKEN, Gitarren och Flöjten äter i 
matsalen TRUBADUREN. Vissa avdelningar har drop-in frukost och meddelas vi 
inskolning. 
 
Under förmiddagarna har avdelningarna samling och fruktstund samt att alla 
avdelningar har någon form av planerad verksamhet i helgrupp eller 
smågrupper. 
 
Lunch serveras 11:00/11:30 beroende på avdelning. Triangeln och Trumman äter 
på respektive avdelning och resterande avdelningar äter i matsalarna. 
 
Vi har alltid sov- och/eller läsvila efter lunch. Barnen har ofta långa dagar med 
innehållsrika aktiviteter och sinnesintryck. Vi värnar om denna intrycksfria stund 
där barnen får möjlighet att slappna av.  
 
Mellanmål äter vi 14:00/14:30 beroende på avdelning. Triangeln och Trumman 
äter på respektive avdelning och resterande avdelningar äter i matsalarna. 
Ibland äter vi mellanmål ute på vår gård. 
 
På eftermiddagarna har vi oftast fri lek inne/ute på gården. 
 
Förskolan stänger 18:00. 
 
 
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att 

den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda 

barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter 

som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.” (Lpfö18, s. 7) 

 
 
Obs! 
Alla våra avdelningsdörrar öppnas och låses automatiskt vid olika tider och ni kan 
behöva ringa på klockan så öppnar vi för er. 
 
 
 



LÄMNING OCH HÄMTNING 
När ni lämnar ert barn är det viktigt med ett tydligt ”Hej då” eftersom det skapar 
trygghet för ert barn. Lämna alltid ert barn till en pedagog och meddela alltid om 
det är någon annan än ni vårdnadshavare som ska hämta. Berätta, ring eller smsa 
oss om hämtningstiden kommer avvika från ordinarie schema. 
 
När ni hämtar ert barn var noga med den avtalade tiden, ring om ni blir 
försenade. Det är viktigt att ni alltid säger till någon pedagog när ni går. 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Triangeln 1-3 år   0704 – 44 86 22 
Flöjten 3-4 år   0704 – 67 73 55 
Gitarren 3-5 år   0704 – 44 86 24 
Fiolen 3-5 år   0704 – 44 86 23 
Trumman 1-3 år   0704 – 44 86 25 
 
Christina Gyllander, rektor  0707 – 69 01 36 
christina.gyllander@molndal.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIKTIGA DATUM 
 
APT  
En gång i månaden har vi APT (Arbetsplatsträff) och ber er vänligen försöka 
hämta ert/era barn senast 16.15 dessa dagar så att så många som möjligt av 
personalen kan delta. 
Exakta datum hittar ni på Unikum inför terminsstart 
 
Studiedagar 
Två gånger per termin har vi studiedag och förskolan är då stängd.  
Exakta datum hittar ni på Unikum inför terminsstart 
 
Semesterstängt 
Under veckorna 28-31 är förskolan stängd över sommaren. För de som inte har 

möjlighet att ha semester under dessa fyra veckor finns alltid någon förskola 

inom Mölndals stad öppen. Vilken förskola det blir varierar från år till år. Vilka 

pedagoger som arbetar beror på vilka som har semester eller inte, det finns 

därav inga garantier att pedagoger från just ert barns avdelning eller förskola 

kommer arbeta på sommarförskolan.  

 
Övriga dagar då förskolan har stängt  
Röda dagar  
Midsommarafton  
Julafton  
Nyårsafton  
  
Mellandagar mellan jul och nyår samt klämdagar har förskolan öppet. Dock 
anpassas öppettider utifrån vårdnadshavares arbetstider samt att avdelningar 
slås ihop och flera pedagoger kan vara lediga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VID SJUKDOM  
Allmäntillståndet avgör om ditt barn orkar vara på förskolan eller inte. Dagarna 
på förskolan kan vara intensiva med mycket lek, lärande, aktiviteter och ljud 
vilket innebär att barnet kan uppfattas piggt hemma men har inte ork att delta i 
förskolans dagliga verksamhet. Vanligtvis förekommer detta innan och efter 
sjukdom eller då barnet sovit sämre under natten.  
  
Meddela alltid avdelningen om ditt barn är sjuk eller ledig senast kl. 7.30 
samma dag. Hör av er igen och friskanmäl barnet innan ni kommer tillbaka. Det 
går bra att ringa eller smsa.   
  
Nedan beskrivs vad som gäller vid de vanligaste sjukdomarna som kan 
förekomma under förskoletiden. Vid andra sjukdomar är ni alltid välkomna att 
kontakta respektive avdelning om våra rekommendationer. Vi följer HYFS och 
1177 Vårdguidens rekommendationer gällande smitta på förskolan:   
  
Förkylning  
Förkylningar är vanliga i förskolan och barn kan vara förkylda ofta. Barn bör vara 
hemma när förkylningen bryter ut eftersom det smittas lätt och barnet kanske 
inte orkar med förskolans dagliga verksamhet. Barnet bör även vara hemma då 
hen är mycket snorig, hostig, trött eller har feber.  
  
Feber  
En feberfri dag hemma (minst 24h) och att barnet i övrigt mår bra och äter 
normalt innan hen kan återvända till förskolan.   
  
Magsjuka  
Magsjuka smittar lätt och ofta är flera personer sjuka samtidigt i familjen eller på 
förskolan. Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka 
till förskola när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under 
minst 48h. Vi rekommenderar att även syskon är hemma.   
  
Ögoninflammation  
Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att 
ögoninflammation smittar och dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger 
om dagen. Ögoninfektionen smittar lättast bland små barn eftersom de leker så 
nära varandra. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och 
sedan tar på leksaker eller på andra barn. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen 
när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre samt att 
barnet orkar med verksamheten 



STALLBACKENS FYRA BEN  
Stallbackens förskola har fyra betydande inriktningar som utgör en värdefull 
grund i vårt pedagogiska arbete för alla barns lärande och utveckling.  
  
Musik   
Musik är ett språk som barn har naturligt. Musik utvecklar lyssnande, tal, känslor 
och sinnesstämningar. Genom musik lär sig barnet att hen är en skapande 
människa: vad jag skapar och säger är viktigt. På Stallbackens förskola märker vi 
att musiken skapar glädje och gemenskap i våra barngrupper.  
  
Mänskliga rättigheter   
På Stallbacken arbetar vi med likabehandling, vilket innebär att skapa en förskola 
fri från diskriminering, trakassering och kränkande behandling. En trygg vardag 
är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. 
På vår förskola arbetar vi kontinuerligt med kompisrelationer och att vara en god 
kompis.  
Alla har rätt att känna gemenskap och trygghet i förskolan oavsett kön eller 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsvariation. Vi vuxna, både pedagoger och vårdnadshavare, har 
tillsammans ansvar för att ingen blir illa behandlad i förskolan. (Lpfö18).  
  
Media  
Med media menas olika digitala verktyg och lärmiljöer. De digitala verktygen är 
en obligatorisk del i förskolans läroplan, eftersom vi lever i en snabbt föränderlig 
värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt 
kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt 
samhälle. Det kan bland annat handla om lärplattor, projiceringar, 
programmering, QR-koder mm.  
  
Måltidspedagogik   
Kunskap om från jord till bord, mat och sinnen är en del i läroplanens uppdrag 
inom naturvetenskap, hälsa och välbefinnande. Tillsammans med vår kock 
Kamilla arbetar vi för en ökad matmedvetenhet, matglädje samt att värna om 
våra djur, vår natur och vår planet.  
  
  
Varmt välkomna till vår förskola! Vi ser fram emot att få lära känna ert/era barn 
och följa deras lärande och utveckling här på Stallbackens förskola. 
 


