Så ger vi ditt barn bra
förutsättningar i förskolan
Information för dig med barn i Haninges kommunala förskolor.
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Vi vill ge ditt barn de bästa
förutsättningarna – men vi
behöver din hjälp
Vi vill ge ditt barn – och alla andra barn på Haninges kommunala
förskolor – den kunskap och omsorg de behöver för att de ska stå
väl rustade för framtiden.
För att lyckas behöver både förskolan och du som förälder ta ansvar.
I denna broschyr går vi igenom vilka roller, rättigheter och skyldigheter vi och du har för att skapa en trygg och bra förskola för ditt
barn. Dessa riktlinjer utgår från skollagen och läroplanen och gäller
vid alla förskolor i Haninge.
Broschyren ger dig också några nyttiga tips på vad du kan göra för
att hjälpa ditt barn med sin vistelse i förskolan, och vart du kan
vända dig om det behöver extra stöd.
När hem och förskola samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna
för ditt barns utveckling och lärande.

Henrik Lindh
central förskolechef, utbildningsförvaltningen.

Är du vårdnadshavare men inte förälder? Denna broschyr gäller
också dig som är vårdnadshavare men inte förälder åt ett barn
i förskolan i Haninge kommun.
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Varför behöver vi samarbeta?
Genom att samarbeta kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för
ditt barns lärande och utveckling i förskolan och stödja ditt barn på
bästa sätt – både var och en och tillsammans.

Vem ansvarar för vad?
Du som förälder och förskolan har ett gemensamt ansvar för ditt
barns vistelse i förskolan. Här reder vi ut vem som ansvarar för vad.
Detta regleras i skollagen och läroplanen.
Förskolans ansvar

Självklart har förskolan ett stort ansvar för ditt barns vistelse i förskolan. Ansvaret är fördelat på förskolechef, förskollärare och arbetslag:
Förskolechefen leder och fördelar arbetet, beslutar hur förskolan ska
organiseras, hur resurser ska fördelas och hur förskolan ska arbeta för
att nå målen. Förskolläraren ansvarar för att planera, genomföra och
följa upp undervisningen. Arbetslagets ansvar är att tillsammans med
förskollärare genomföra verksamheten.
Det är förskolechefens ansvar att det upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling, medan pedagogerna ansvarar för
att tydligt markera och följa upp när någon bryter mot värdegrunden
och ordningsreglerna.
Förskolan ansvarar för att:
• ditt barns lärande utgår från kunskapsmål, normer och värden i
läroplanen.
• anpassa undervisningen efter barns behov och förutsättningar.
• arbeta kring normer och värden för att barnen ska respektera
varandra.
• ge dig som förälder kunskap om förskolans strävansmål och arbetsformer.
• erbjuda utvecklingssamtal om ditt barns lärande och utveckling.
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• ge dig information om förändringar på förskolan som påverkar
ditt barns fortsatta lärande och utveckling.
• kontakta dig så fort som möjligt när det uppstår akuta problem
eller frågor som rör ditt barn.
• ta ansvar för kontakten med dig som förälder och sträva efter en
god relation.
Ditt ansvar som förälder

Du som förälder ansvarar för att:
• bidra till ditt barns lärande och utveckling.
• anmäla frånvaro när ditt barn inte kan komma till förskolan.
• delta i de möten och samtal som förskolan kallar till.
• ta del av information från förskolan om ditt barns lärande och
utveckling.
• kontakta förskolan så snart som möjligt när det uppstår problem
eller frågor som rör ditt barn och som skolan behöver känna till.
• visa respekt och tillit för förskolans personal och eftersträva en
god relation.
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Så går samarbetet till
Samarbetet mellan ditt barns förskola och dig som förälder är viktigt.
Håll dig uppdaterad om ditt barns vistelse på förskolan och ha en bra
dialog med förskolan – för ditt barns bästa. Så här går samarbetet till
på Haninge kommuns förskolor:
• Du får information om ditt barns förskola på förskolans webbplats.
• Du får information om ditt barns utveckling och lärande samt
aktuella händelser och förändringar via förskolornas lärplattform,
Unikum.
• Du får möjlighet till delaktighet och dialog genom den dagliga
kontakten och föräldramöten.
• Du får information om Haninge kommuns styrning och
uppföljning av de kommunala förskolornas arbete på haninge.se
För att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns lärande och
skolans utveckling erbjuder Haninge kommun följande forum:
Skolenkäten – här kan du framföra dina synpunkter

På varje förskola ges varje år skolenkäten ut till vårdnadshavare.
Skolenkäten ger vårdnadshavare möjlighet till att framföra
synpunkter på verksamheten.
De publiceras på haninge.se, under avdelningen Förskola & skola.
Föräldramöte – här får du veta mer om ditt barns vistelse i förskolan

En gång per år bjuder förskolan in till föräldramöte. Om det finns behov
kan det bli fler möten. Syftet är att du som förälder ska få kunskap om
aktuella frågor, arbetsuppgifter och projekt som ditt barn arbetar med i
förskolan. Syftet är också att visa hur du som förälder kan bidra till ditt
barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal kring förskolans
uppdrag och mål.
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Utvecklingssamtal – här får du veta mer om ditt barns utveckling

Du blir inbjuden till ditt barns utvecklingssamtal en gång per år. Syftet
är att informera om ditt barns lärande och utveckling. På utvecklingssamtalet får du och pedagogen också möjlighet att diskutera hur ni
tillsammans kan fortsätta stödja ditt barns utveckling och lärande.
Så följer vi upp

Förskolan följer upp samarbetet genom utvecklingssamtalet på
föräldramöten och daglig kontakt. Uppföljning sker också genom
skolenkäten som går ut till alla vårdnadshavare.
Uppföljningen används till att utveckla och förbättra förskolans
verksamhet.
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Vad kan du göra för att bidra
till att stimulera ditt barns
utveckling och lärande?
• Prata med ditt barn om förskolan. Om du visar intresse för
förskolan blir den viktig i ditt barns ögon.
• Be ditt barn berätta vad det gjort under dagen på förskolan.
• Berätta om dina egna kunskaper och erfarenheter. Dela med dig
av vad du kan och varit med om för att vidga ditt barns vyer.
• Läs och prata med ditt barn. Se till att det finns böcker hemma
och låt barnen räkna i vardagssituationer, till exempel antal
gafflar, gäster osv.
• Håll kontakt med förskolan om hur det går för ditt barn.
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Så skapar vi en trygg förskola
tillsammans
Så här arbetar Haninge kommuns förskolor för att skapa en trygg verksamhet, tillsammans med barn och dig som förälder:
Förskolechef ansvarar för att det skapas en plan mot diskriminering och
kränkande behandling och att den regelbundet följs upp. Pedagogerna
arbetar med normer och värden.
Nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering

Vi accepterar ingen kränkande behandling eller diskriminering på
Haninge kommuns förskolor. Varje enskild händelse av kränkande
behandling eller diskriminering ska resultera i en reaktion från de
anställda i förskolan, och varje ärende ska följas upp.
Nolltoleransen gäller inte bara mellan barnen utan också mellan
vuxna och barnen i förskolan.
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Vid frånvaro

Samma dag som ditt barn är frånvarande från förskolan ska vårdnadshavare anmäla detta till förskolan. Ange när du tror att barnet
väntas tillbaka till verksamheten. Det är viktigt att följa de tider som
vårdnadshavaren angivit till förskolan. Vid förändring av tiderna
ska vårdnadshavare anmäla detta i e-tjänst för barnomsorg/förskola.
Förändringen gäller två veckor innan verkställandet av nytt schema.
Vid ledigheter är det viktigt att ni fyller i korrekta uppgifter för
barnets ledighet för att verksamheten ska kunna planeras och
resurser användas på bästa sätt.
Besök på förskolan

Om du vill vistas på förskolan tillsammans med ditt barn under en dag
behöver du göra en överenskommelse med ansvarig förskollärare på
avdelningen, så att det passar både dig och verksamheten. Utomstående
personer har inte rätt att besöka förskolan utan särskilt tillstånd.
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När du har synpunkter eller
klagomål
Är du orolig eller har synpunkter på ditt barns situation i förskolan?
Då ska du i första hand kontakta pedagog som ansvarar för avdelningen,
i andra hand kan du kontakta förskolechef.
Om din oro eller dina synpunkter gäller verksamhets- och organisationsfrågor ska du i första hand kontakta förskolechef, i andra hand ansvarig
chef på utbildningsförvaltningen.
Om du vill gå vidare med ett klagomål efter att ha varit i kontakt med
förskolan kan du lämna ett formellt klagomål till utbildningsförvaltningen. Läs mer på haninge.se under avdelningen Förskola & skola.
Det finns också andra instanser för klagomål:
Skolinspektionen

Om förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska
verksamheten eller omsorgen kan du anmäla det till Skolinspektionen.
Läs mer på skolinspektionen.se/sv/anmalningar.
Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen arbetar mot kränkningar
och mobbning. Det kan kräva skadestånd för barn som varit utsatta för
mobbning eller kränkningar i förskolan. Det är också deras uppgift
att informera om lagen och om att det är nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. Läs mer på skolinspektionen.se/BEO.
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När ditt barn behöver hjälp
och stöd
Behöver ditt barn särskilt stöd i förskolan?

Förskolan har ett ansvar att erbjuda extra anpassningar och särskilt
stöd till barn som har behov av det. Förskolechef beslutar om vilka
stödinsatser som krävs.
Läs mer på haninge.se under avdelningen Förskola & skola.
Ytterligare stöd via Haninge kommun

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Läs mer om Familjeresursen på
haninge.se.
Hjälp och stöd från andra instanser

• Behöver ditt barn hjälp av en barnpsykiatriker? Kontakta en psykiatrisk
mottagning, till exempel Prima Barn i Handen som tar emot barn i
åldern 0–18 år. Läs mer på prima.se/prima-handen.
• Behöver ditt barn medicinsk specialisthjälp? Kontakta Sachsska barnoch ungdomsmottagningen i Handen, sodersjukhuset.se/barnhanden.
• Är ditt barn utsatt för kränkningar på förskolan? Tala först med
förskolan. Om du upplever att förskolan inte gör tillräckligt för
att förhindra detta kan du lämna ett klagomål till utbildningsförvaltningen eller kontakta Barn- och elevombudet, Skolinspektionen,
skolinspektionen.se/sv/BEO.
• Du och ditt barn kan också få stöd av BRIS – Barnens rätt i samhället.
Läs mer på bris.se.
• Vill du veta mer om läroplanerna och skollagen? Läs mer på skolverket.
se/skolformer/grundskoleutbildning/informations-material-till-foraldrar
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Vilka åtgärder kan förskolan
vidta för att säkerställa barns
och personals trygghet?
Förskolechefer och pedagoger har rätt att vidta olika åtgärder för
att säkra barns och personals trygghet. Åtgärden måste stå i rimlig
proportion till sitt syfte och övriga omständigheter och arbetet ska
dokumenteras.
Dessa åtgärder kan förskolan ta till:
Samtal och avvisande

Om en vårdnadshavare eller annan person uppträder olämpligt eller på
annat sätt stör ordningen på förskolan ska förskolans personal genom
samtal be personen att ändra sitt uppförande. Om detta inte hjälper ska
personalen avisa personen från förskolans område.
Avstängning från förskolans område

Om en person uppträder hotfullt och inte respekterar förskolans regler
som gäller för ett acceptabelt bemötande, kan grund- och förskolenämnden besluta om att personen blir avstängd från förskolans område.
Anmälan till socialtjänsten

Om förskolans personal blir orolig för ett barn är de skyldiga att göra
en orosanmälan enligt socialtjänstlagen. Förskolan har ingen skyldighet
att informera vårdnadshavaren innan orosanmälan genomförs, dock
blir vårdnadshavaren alltid informerad om att orosanmälan är gjord.
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Läs mer på
haninge.se/forskola-och-skola

Foto omslag, sid 13: Mostphotos. Foto sid 5, 7, 8, 15: Claudia Fried
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