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Mål
• Förskolan ska sträva efter att arbetet med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete
med hemmen.
• Förskolan ska, inom ramen för de nationella målen, ge föräldrarna möjlighet att vara med och
påverka verksamheten

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för
• att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över
hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
• att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Arbetslaget ska
• visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation
mellan förskolans personal och barnens familjer,
• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, och
• beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
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Arbetsgång – Hur gör vi?
Inskolning, tredagars. Börjar med ett introduktionssamtal för alla föräldrar som har barn som
ska inskolas. Föräldern är med på förskolan under de tre inskolningsdagarna. Efter några
veckor har personal och förälder ett uppföljningssamtal där inskolningen utvärderas. Två
utvecklingssamtal/år, ett framåtsyftande i början på hösten och det andra i januari, februari.
Föräldramöte två gånger/år. Daglig tamburkontakt vid lämning och hämtning. Brukarråd som
träffas 4 gånger/år.
Visar dokumentation och bilder i bildskärmen, foton och text uppsatt på väggarna.

Utvärdering – Hur blev det?
Vi fortsätter med tredagars inskolning. Vi hade ett gemensamt introduktionssamtal för alla
föräldrar vars barn inskolades ht -12. Uppföljningssamtal har genomförts. Ett
utvecklingssamtal och ett föräldramöte har genomförts. På föräldramötet pratade spec.ped.
Louise Bruus om sitt arbete därefter informerades föräldrarna på resp. avd. om verksamheten.
Den dagliga tamburkontakten har fungerat bra. Brukarrådet har haft två träffar.
Dokumentation finns uppsatt på väggarna.

Revidering – Hur går vi vidare?

