
    
 

    

  1 
 

 Viktigt att veta inför ditt barns  
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NÄR DITT BARN BÖRJAR I FÖRSKOLAN   
  
- INFORMATION OM FÖRÄLDRAAKTIV INTRODUKTION PÅ DIBBER FÖRSKOLOR 

 

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är 

delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till 

gruppen. 

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in 

till ett samtal som tar cirka 30 minuter. Under detta möte 

får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor 

och berätta om ert barn. En tid efter introduktionen har vi 

ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första 

tiden har varit för dig/er och barnet. 

Introduktionen pågår under cirka 3-4 dagar mellan ca 

09.00–15.00. 

” 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”. 

                 Ur förskolans läroplan Lpfö 18 

DIN ROLL SOM FÖRÄLDER 

 UNDER INTRODUKTIONEN… 

… är viktig eftersom det är tillsammans med dig som 

barnet möter förskolans rutiner och utbildning för första 

gången. Det är du som tar hand om ditt barn under 

introduktionen, byter blöja, tröstar, hjälper till vid av- och 

påklädning, vid maten, toalettbesök, vilan och i de dagliga 

rutinerna/aktiviteterna – ungefär som i en öppen förskola. 

 

 

PEDAGOGERNAS ROLL UNDER 

INTRODUKTIONEN... 

… är att leda och presentera förskolans utbildning samt att 

grundlägga kontakten med ditt barn. 

ATT TÄNKA PÅ 

Barnet läser av dig som förälder så din inställning till 

förskolan är mycket viktig. Visa gärna intresse för 

barnets blivande kamrater och vår utbildning. Ställ 

gärna frågor! 

Var noga med att visa barnet var det har sin hylla, sko-, 

samlings-, sov- och matplats. Att hitta rätt hjälper 

barnet att skapa struktur i den nya miljön. Den första 

tiden arbetar vi med att förankra vardagens rutiner 

som t ex umgängesregler i förskolans lek- och 

lärmiljöer. Det skapar trygghet att veta vad som ska 

hända och varför. Försök därför få barnet att delta i 

våra rutiner, t ex samling, lunch och vila, om så bara för 

en liten stund. 

Introduktionen pågår cirka 3-4 dagar men det innebär 

inte att den är klar. Räkna med att korta ner barnets 

tider den första veckan och var tillgänglig efter barnets 

behov.  

VÄLKOMMEN TILL OSS!  
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SÄKERHET 

SÄKERHET 

I Dibbers förebyggande säkerhetsarbete är vårt mål: 

• Att skapa en trygg och säker miljö för barn och    

elever 

• Att alla vårdnadshavare ska känna trygghet då 

barn och   elever är i vår verksamhet  

Miljön på våra förskolor och skolor ska stimulera och 

utmana barn och elevers nyfikenhet, lärande och 

utveckling. Personalens roll är att hålla uppsikt och tillsyn 

samtidigt som undervisning och lärande sker. För att så 

långt som möjligt garantera barn och elevers säkerhet, 

har vi utvecklat noggranna kontroller och rutiner för att 

förebygga olyckor och skador. 

FÖREBYGGANDE SÄKERHETSRUTINER 

• Barnskyddsronder görs årligen på alla enheter  

• Plan för beredskap och krishantering finns på   

enheterna 

• Skyddsrond av arbetsmiljön genomförs årligen 

• Egenkontroll av miljöbalken genomförs årligen 

• Brandskyddsrond genomförs årligen 

• Tillbud och skador registreras och följs upp  

• Säkerhetsrutiner finns upprättade på varje     

förskola i en Trygg och Säker-broschyr som finns   

tillgänglig i varje tambur. 

 

 

 

 

 

 

VÅRDNADSHAVARES DELAKTIGHET I 

SÄKERHETSRUTINERNA 

Du får information om säkerhetsarbetet vid 

introduktionen till förskolan samt på föräldramöten 

och är alltid välkommen att lämna synpunkter. 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade genom 

respektive kommun. Se försäkringsbesked på kommunens 

hemsida. 

ANSVAR FÖR ÄGODELAR 

Förskolan tar inte ansvar för eventuell skada eller 

förlust av kläder, leksaker, glasögon, barnvagnar eller 

andra personliga ägodelar. 

ATT KOMMA IHÅG FÖR DIG SOM 

FÖRÄLDER 

• tag alltid kontakt med någon i personalen då 

du lämnar och hämtar ditt barn    

• hjälp oss genom att stänga grindar och dörrar  

• lämna aktuella telefonnummer, så att vi på 

förskolan har möjlighet att nå dig/er 

• informera oss om eventuella allergier och 

överkänslighet hos ditt barn 
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FÖRSKOLANS SKYLDIGHETER ENLIGT 

LAG 

SEKRETESS 

All personal har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte 

lämnar ut uppgifter angående dig eller ditt barn till någon 

utomstående utan ditt/ert samtycke. Detta gäller bl a vid 

övergången till förskoleklass. Skollagen 29 kap. 14 § 

 

ANMÄLNINGSPLIKT 

Om något framkommer som skulle tyda på att barn far illa 

har all personal skyldighet att anmäla detta till sociala 

myndigheten i kommunen. Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ 

 

BROTTSREGISTRET 

All personal som anställs inom Dibbers förskolor och skolor 

lämnar utdrag ur Brottsregistret i enlighet med lagen.   

 

 
BRA ATT KÄNNA TILL 
 

FOTOGRAFERING  
Föräldrar önskar ofta fotografera och filma sina barn när 

förskolan bjuder in till föräldraaktiviteter. Med dagens 

teknik kan bilder och filmer lätt spridas och användas av 

andra än man tänkt sig. Det förekommer även att barn har 

skyddad identitet på våra enheter varför vi måste försäkra 

oss om att de  

inte blir igenkända utanför utbildningen. Förskolan är inga 

allmänna lokaler.  

 

Se sid 9 i denna broschyr för ytterligare information. 

 

 

 

 

 

 

FÖRSKOLE-/SKOLPLACERING 

Förändringar gällande platsen anmäls på kommunens 

hemsida, t ex anmälan om föräldraledighet och 

uppsägning av plats. 

 

EXTRA STÖD 

Barn/elever som någon gång under sin förskole-/ skoltid 

behöver extra stöd i sin utveckling kan av kommunen 

beviljas resurser för detta. Ansökan görs av 

förskolechef/rektor på enheten i samverkan med 

föräldrarna. 

 

SOMMARVERKSAMHET 

Under sommarperioden kan verksamheten eventuellt 

samordnas med närliggande enheter. Samordning kan 

även bli aktuell vid andra helgdagar och klämdagar. 

 

PLANERINGS-/FORTBILDNINGSDAGAR 

För att kunna ha en bra utbildning krävs 

kompetensutveckling, fortbildning, planering av 

utbildningen samt möjlighet till utvärdering. Därför 

håller förskolan stängt fyra (4) dagar per läsår. Dessa 

datum meddelas alltid i god tid. 

 

FÖRÄLDRASAMVERKAN 

Samverkan med dig som föräldrar är mycket viktig för 

oss. Vi strävar efter att ha en öppen och bra dialog 

som syftar till att du och ditt barn ska trivas hos oss. 

Under introduktionsperioden läggs grunden för vårt 

fortsatta samarbete. Vi har olika former för 

samverkan, bl.a: 

• Föräldramöte (en gång per termin) 



    
 

    

 
 
 
 
  6 
 

• Utvecklingssamtal (en gång per termin) 

• Föräldraråd-(ett par gånger per termin) 

• Andra lokala aktiviteter för barn och vårdnadshavare  

 

 

SJUKT BARN 

OM DITT BARN BLIR SJUKT 

Vi vill att du ringer och sjukanmäler ditt barn senast 

kl.08.00 på morgonen och att du/ni även frisk-anmäler på 

eftermiddagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.  

• Du sjukanmäler ditt barn på telefonnummer  

 

• Du frisk-anmäler ditt barn på telefonnummer  

 

Om barnet insjuknar på förskolan ska barnet hämtas så 

snabbt som möjligt. Det är därför viktigt att du/ ni har 

lämnat aktuella telefonnummer till arbete och mobil.  

På blanketten Kontaktuppgifter kommer/har du fyllt i 

eventuella allergier eller annat som är bra för oss att 

känna till. Där finns också möjlighet att fylla i 

telefonnummer till annan vuxen som vi kan ringa till vid 

akuta fall eller om vi inte får tag på dig som förälder. 

Förskolans pedagoger utgår från barnens allmäntillstånd. 

Det är viktigt att barnen är så friska att de orkar delta i 

dagens inne- och uteaktiviteter.  Om du är osäker kan du 

alltid rådfråga pedagogerna på din avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tillfällen då särskilda sjukdomar ”går runt”, t ex 

vinterkräksjukan, kan det hända att vi utfärdar extra 

restriktioner för att komma tillrätta med smittspridning. 
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OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND, BEHANDLING OCH  

ÅTERGÅNG TILL FÖRSKOLA

FEBER 

Barn med feber ska inte vara på förskolan. Om 

barnet varit sjukt ska det vara hemma minst en 

feberfri dag.  

FÖRKYLNING 

Oftast virus. Smittar innan det bryter ut. 

Allmäntillståndet avgör återgång till förskolan. 

HALSFLUSS 

Bakteriesjukdom. Behandlas med penicillin. Åter 

till förskolan efter läkares rekommendation. 

SVINKOPPOR 

Bakteriesjukdom. Smittar lätt och visar sig som 

kliande röda blåsor. Barnet kan återvända till 

förskolan när blåsorna torkat in och skorpor fallit 

av.  

VATTKOPPOR 

Barnsjukdom. Smittar lätt. Barnet kan återvända 

till förskolan när alla blåsor torkat in och endast 

några få skorpor finns kvar. Var observant på att 

nya blåsor kan bildas trots att vissa börjat torka in! 

Inkubationstiden är 14-21 dagar. 

Innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan ska 

du alltid rådgöra med personalen. 

HUVUDLÖSS 

Behandlas med medel från apoteket. Barnet får 

inte vara på förskolan med löss, men kan vara på 

förskolan efter behandling. Det krävs dock att 

man hemma kammar barnet varje dag till nästa 

behandling och även en tid efter denna.  

Använd inte behandlingsmedel om du är osäker.  

Löss blir resistenta. 

MAGSJUKA 

Kan vara virus eller bakterier då det är svårt att 

skilja på vanlig magsjuka, vinterkräksjuka, 

matförgiftning m m. Om vi misstänker magsjuka i 

någon form ringer vi hem barnet för att undvika 

smittspridning. Om barnet har magsjuka ska det ha 

två symptomfria dygn (efter sista kräkning eller 

avföring) innan det kommer tillbaka. Barnet ska då 

ha normal avföring och kunna äta vanlig kost. 

Vid vinterkräksjukan bör man tänka på att även 

friska barn kan vara smittbärare. Därför är det bra 

om man även kan hålla symptomfria syskon 

hemma under samma period.  

MOLLUSKER 

Barnet kan vara på förskolan, men täck över 

molluskerna. 

SPRINGMASK 

Smittar via förorenade händer och föremål. Barnet 

ska medicineras och kan därefter vara på 

förskolan. 

ÖGONINFEKTION 

Ögoninfektion kan orsakas av både virus och 

bakterier. Vid misstanke om virusinfektion ska 

barnet vara hemma då virus är mest smittsamt. 

Vid bakterieinfektion avgör barnets allmäntillstånd 

om det ska vistas på förskolan. För vidare 

information se ”Smitta i förskolan”. 

ÖRONINFLAMMATION 

Oftast virus. Barnet kan komma till förskolan när 

feber och smärta är borta. 

* Källa: Folkhälsomyndigheten   

 

För mer information, läs ”Smitta i förskolan” som 

utgivits av Folkhälsomyndigheten, webbadress 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentass

ets/ce1e1725dbce45729497efd496ac9d24/smitta-

i-forskolan-utbildningsmaterial-2009-126-231.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ce1e1725dbce45729497efd496ac9d24/smitta-i-forskolan-utbildningsmaterial-2009-126-231.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ce1e1725dbce45729497efd496ac9d24/smitta-i-forskolan-utbildningsmaterial-2009-126-231.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ce1e1725dbce45729497efd496ac9d24/smitta-i-forskolan-utbildningsmaterial-2009-126-231.pdf
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BARNETS KLÄDER PÅ FÖRSKOLAN 

 
 

BRA ATT HA I LÅDAN 

  

I barnets låda bör det alltid finnas extra av: 

• Strumpor 

• Trosor/kalsonger 

• Tröjor 

• Innebyxor 

Oavsett årstid behöver barnet ha: 

• Galonkläder 

• Regnmössa 

• Gummistövlar 

På hösten är det bra att ha: 

• Ofodrad overall eller 

• Jacka och skalbyxor 

• Kraftiga skor eller tunnare stövlar 

• Tunna vantar 

• Tunn mössa 

På vintern är det bra att ha: 

• Overall, eventuellt tvådelad 

• Vinterstövlar 

• Raggsockor 

• Fodrad mössa 

• Vantar  

• Tjocktröja 

• Fuskpolo/halsduk  

• Hjälm vid halka och pulkaåkning. Hjälmen ska   

vara godkänd och ha grönt spänne. 

På våren är det bra att ha: 

• Jacka och jeans 

• Tunna skalbyxor 

• Skor, typ joggingskor 

• Tunn mössa 

• Tunna vantar 

På sommaren är det bra att ha: 

• Shorts/klänning 

• Lätta skor/sandaler 

• T-shirt med lång och kort ärm 

• Solhatt/keps 

• Tunn jacka 

• Tunna långbyxor 

• Solkräm 

 

 

 

 

 

 

• Vattenflaska (om förskolan föredrar det)  

 

Övrigt: 

• Inneskor 

• Ryggsäck, lagom stor så att den sitter bra på    

ryggen. Det är bra med bröstspänne så att den    

inte glider ner från axlarna. 

• Napp/mysfilt/nalle 

Det underlättar om kläderna är märkta! Ur 

säkerhetssynpunkt, tänk på att undvika snoddar, 

huvor, långa halsdukar mm. 

RÅD FÖR VAL AV RÄTT KLÄDER 

ENLIGT  FRILUFTSFRÄMJANDETS 

REKOMMENDATION 

Kläder efter flerskiktsprincipen innebär att man 

håller sig varm och torr genom att luften isoleras 

mellan de olika lagren. Det är lätt att ta bort och 

lägga till kläder beroende på temperatur och 

aktivitet. Flera tunna skikt är ofta bättre än ett 

tjockt. 

Inre skiktet håller kroppen torr. Det bör därför vara 

av syntet/funktionsmaterial som transporterar 

bort fukten från huden. 

Mellanskiktet håller kroppen varm och bör vara i 

ull eller fleece. 

Yttre skiktet skyddar mot regn, vind och snö. Det 

bör därför vara vindtätt och vattenavvisande. 

Tänk på att kläderna ska vara lätta att ta på och av, 

lagom i storlek och klara av lek och smuts.  
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FOTOGRAFERINGSPOLICY 

Som förälder ber vi dig ta ställning till om och i 

vilken omfattning ditt barn eventuellt får 

förekomma på bild i Dibbers 

presentationsmaterial, i e-post till föräldrar, i 

trycksaker eller på nätsidor som produceras för 

Dibbers räkning. Ditt ställningstagande lämnar du 

på blanketten på sidan 11 i denna broschyr. 

Vänligen klipp ur den och lämna den till 

personalen på förskolan.  

För att skydda den enskilda individen har Dibbers 

förskolor och skolor därför en policy för 

fotografering. 

 

Det är enligt personuppgiftslagen endast tillåtet 

att publicera foton och andra uppgifter på Internet 

efter det att samtycke har lämnats. Enligt 26 § har 

du en gång per kalenderår rätt att kostnadsfritt få 

besked om vilka personuppgifter som vi 

behandlar. 

 

Vi dokumenterar den pedagogiska utbildningen 

inom våra förskolor och skolor. Det betyder att vi 

även fotograferar och filmar barnen i olika 

situationer. Även barn och elever fotograferar och 

filmar sig själva i utbildningen. Syftet är att 

dokumentera och visa vår utbildning samt att 

kunna spara dokument/bilder/upplevelser för att 

synliggöra barnets utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Barn och elever fotograferar/filmar sig 

själva i utbildningen efter pedagoger och 

lärares godkännande.  

• Endast personalen fotograferar/filmar 

den dagliga utbildningen för den 

pedagogiska dokumentationen. 

 

• Föräldrar får endast fotografera/filma sitt 

eget barn efter personalens 

godkännande. 

 

• Andras barn får endast 

fotograferas/filmas efter personalens och 

respektive föräldrars godkännande. 



    

    

 

 

• Jag samtycker till att förskolan visar fotografier på mitt barn (inga namn kopplas till bilder) under    

utställningar, på mässor, i broschyrer samt finns med i presentationer som beskriver utbildningen, t.ex.   

i Power Point-presentationer. 

   Ger tillstånd                    Ger inte tillstånd   

• Jag samtycker till att foton på mitt barn publiceras på Dibbers hemsida utan identifierbara ansikten (inga 

namn kopplas till bilder). 

   Ger tillstånd       Ger inte tillstånd   

• Jag samtycker till att mitt barn får finnas med på bilder som bifogas i informationsmejl (t.ex. i veckobrev) 

till andra föräldrar på förskolan. 

   Ger tillstånd       Ger inte tillstånd   

• Jag samtycker till att mitt barn får medverka i YouTube filmer som förskolan publicerar. 

    Ger tillstånd        Ger inte tillstånd   

 Barnets namn:   

 Förskola:   

 Datum:   

Underskrift och namnförtydligande 

 Vårdnadshavare            Vårdnadshavare     

  

 

 Namnförtydligande        Namnförtydligande 

 
 

 

 

 



    

    

 

VILKA TIDER GÄLLER FÖR DITT/DINA BARN?  

Vi behöver veta vilka tider som gäller för ditt/dina barn för att kunna organisera utbildningen på bästa sätt. 

Skriv därför in de tider som barnet kommer att vistas på förskolan och lämna blanketten till personalen på 

avdelningen. Tack på förhand! 

Barnets namn: 

Avdelning:  

     

   

  Måndag 

  

  Tisdag   Onsdag   Torsdag   Fredag 

  Vecka 1      

  Vecka 2      

  Vecka 3      

  Vecka 4      

  Vecka 5      

  Vecka 6      

        

Tiderna gäller fr o m: 

Underskrift: 

 

 
 

 

 

 

 

 



    

    

 

 
KONTAKTUPPGIFTER  
BARN    
  

Förnamn          
      

Efternamn   

Personnummer 10 siffror      
      

Barnets hemspråk    

Adress     

     

     

Postnummer och ort  

      

FÖRÄLDER/VÅRDNADSHAVARE/SAMMANBOENDE MED BARNET 

      

För- och efternamn         
      

   

   
Arbetsplats  

Telefon bostad        
      

Mobiltelefon    Telefon arbete  

Adress, om annan än barnets      
      

E-postadress   

        

För- och efternamn        
      

   

   
Arbetsplats  

Telefon bostad        
      

Mobiltelefon    Telefon arbete  

Adress, om annan än barnets   

     

   

E-postadress   

      

ÖVRIGT 

      

Anhörig att ringa om vårdnadshavaren ej är anträffbar (namn och telefon)      
   

   

  

   

   

  

   

        

   

Värdefullt för personalen att veta om ert barn     
   

   

   

  

   

  

   

     



    

 13 

BRA ATT VETA OM MIG 

Namn   

Avdelning   

Datum   

Det här är jag och min familj    

Det här tycker jag är roligt   

  

Min favoritfrukt 

  

Min favoritmat    

Min favoritbok/böcker   

Min favoritleksak/leksaker    

Min favoritsång   

Jag tycker om att somna så här                Gosedjur/napp/mysfilt? 

Jag tycker om att bli tröstad så här   

Jag tycker inte om det här   
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PLATS FÖR EGNA ANTECKNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibber förskolor och skolor 
Stupvägen 1, 2 tr, 191 42 Sollentuna 
Telefon 08-684 468 19 E-post: info@dibber.se www.Dibber.se 


