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KONTAKTUPPGIFTER MYGGAN  

Verksamheten  

Tel: 073-0210577, 073-0541871 E-mail: mygganforskola@gmail.com 
Rektor 

Tf Rektor Anne-Marie Svenarud Lundell 
Emilie von Knorring  

E-mail: rektor.myggan@outlook.com  

 

PERSONALEN  

Barnskötare, Nikita Kirch  

Barnskötare, Marie Zakrisson  

Barnskötare, Angelica Pettersson  

Förskollärare, Veronika Eriksson  

Rektor, Emilie von Knorring 

Kock, Bertil Edström  

Lokalvårdare, Lena Carlsson  

 

MÅLSÄTTNING  

“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.” (Förskolans läroplan Lpfö 18).  
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STYRDOKUMENT  

Vår verksamhet följer Skollag(2010:800), Skolförordningen(2011:185) samt Läroplan för 
förskolan(Lpfö 18).  

PEDAGOGISK PROFIL  

På Myggan vill vi vara jordnära och ge barn en fin start för att kunna stå stadigt med båda 
fötterna på jorden. För att uppnå det vill vi ge dem en trygg miljö med sunda värderingar. Vi 
fokuserar extra mycket på barnens upptäckarlust och självkänsla. Varje dag är en resa som 
kan bjuda på gräs mellan tårna, hemodlade vinbär eller upptäcktsfärd ibland kottar och 
blåbärsris. Vi serverar hemlagad mat som i största möjliga mån är både närodlad och 
ekologisk, och gör barnen delaktiga i processen. Vi lär barnen om återvinning och kretslopp. 
Barnen får upptäcka vad som händer när man stoppar ett frö i marken eller genom att 
kreativt skapa av vad de själva hittar i naturen.  

EN VANLIG DAG PÅ MYGGAN  

06.00 Öppning 
07.00 Frukost 
07.45 Fri lek utomhus/inomhus 
09.15 Samling i grupper + frukt 
11.00 Lunch 
11.30 Vila för de små/högläsning för de stora 11.45 Fri lek utomhus/inomhus 
14.00 Mellanmål 
14.30 Fri lek inomhus/utomhus 
16.30 Samling + frukt 
17.00 Fri lek inomhus/utomhus 
18.00 Stängning  

För att få så lugna måltider som möjligt önskar vi att all lämning och hämtning sker utanför 
måltiderna. Beräkna en halvtimma för varje måltid och lite drygt en timme för lunchen. Ha 
alltid kontakt med någon i personalen vid hämtning och lämning. Meddela även om någon 
annan än förälder hämtar.  
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KLÄDER OCH PRIVATA SAKER  

Ditt barn har en egen hylla i tamburen där det finns plats för extra kläder och ytterkläder 
som alltid bör finnas på förskolan. Vid behov av påfyllning av blöjor eller extra kläder sätter 
vi upp en liten skylt. Kom ihåg att märka alla kläder och skor med namn. Barnen vilar i egna 
vagnar utomhus. Vagnen kan lämnas varje dag på förskolan eller förvaras i Myggans låsta 
förrådsutrymme på egen risk. Barnen tar inte med sig privata leksaker till förskolan, dock är 
snuttefiltar, nappar och kramdjur givetvis välkomna att vara tillsammans med sina barn om 
de ska sova. Beroende på årstid och väderlek behöver ditt barn ha med sig olika typer av 
kläder. Nedan följer exempel på vad vi i personalen önskar att ditt barn har på sin hylla.  

Alltid: 
❑ Extrakläder (underkläder, byxor, strumpor, tröja)  

Vinter:  

❑ Mössa 
❑ Varma vantar 
❑ Ullstrumpor/raggsockor 
❑ Varma skor 
❑ Fleecetröja/ulltröja eller dylikt ❑ Overall/jacka+byxa 
❑ Regnkläder 
❑ Gummistövlar  

Vår/höst:  

❑ Överdragsbyxor (tunnare) ❑ Mössa 
❑ Vantar 
❑ Overall/jacka+byxa  

❑ Regnkläder 
❑ Gummistövlar  

Sommar:  

❑ Solhatt/keps 
❑ Gummistövlar 
❑ Gympaskor 
❑ Shorts och t-shirt ❑ Solskyddsfaktor ❑ Vindjacka  

❑ Regnkläder  
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OMVÅRDNAD  

Vid soligt väder önskar vi att ni som föräldrar smörjer in barnet med solskyddsfaktor innan 
han/hon kommer. Skicka gärna med solskyddsfaktor till förskolan så hjälper personalen till 
att smörja in barnet under dagen om behov finns. Har ditt barn kända allergier måste ni som 
föräldrar informera personalen om detta. Vid sjukdom följs särskilda rutiner för detta.  

SCHEMA OCH ÖVRIG INFO  

Ett vistelseschema lämnas in när barnet börjar, meddela oss om barnet är ledigt utöver 
schemat. Tala gärna om ni kommer avsevärt tidigare/senare än schema. Om barnets tider 
ändras ska ett nytt schema lämnas in och börjar gälla efter två veckor. Blanketten får du av 
personalen eller laddas enkelt ned från hemsidan.  

En gång om året ber Myggan alla föräldrar att uppdatera sina inkomstuppgifter. Om du får 
förändrad inkomst däremellan ska detta anmälas så snart som möjligt, be personalen om 
blankett.  

Om kontaktuppgifter förändras är det viktigt att vi får reda på det. Uppge flera nummer, 
gärna även till en anhörig så att vi snabbt kan komma i kontakt med er om det skulle 
behövas. På anslagstavlan i hallen och på Unikum finns information som vi önskar att ni tar 
del av. Gör till en vana att titta där så att ni inte missar viktigt information. På vår hemsida 
finns mer information om vår förskola och dess verksamhet.  

INSKOLNINGSRUTINER Individanpassning  

Inskolningen individanpassas efter just ditt barn behov men utgår ifrån en plan om två 
inskolningsveckor. Både tider och antal dagar kan justeras i samråd mer er föräldrar under 
inskolningens gång. Det är oftast en stor händelse för ditt barn att börja i förskolan. 
Dessutom har barn olika erfarenheter av andra barn och vuxna utanför familjen, och för att 
ditt barn ska trivas hos oss är det viktigt att inskolningen blir bra. Även barn som har varit på 
förskola tidigare behöver inskolning hos oss då de nu vistas i en ny miljö och med nya 
människor.  

Samsyn och samarbete  

Inskolningen bygger på ett gott samarbete mellan er föräldrar och oss pedagoger. Det är 
viktigt att du känner till hur processen går till och hur du som förälder kan underlätta 
inskolningen för ditt barn samt vilken uppgift du har i inskolningsprocessen.  

Första inskolningsdagen kan kännas lite ”pirrig” både för dig och för barnet. En del barn blir 
hemmastadda fort och för andra barn tar det längre tid. Alla ger sig ut på upptäcktsfärd så  
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småningom – när han eller hon är mogen för det. Går ditt barn iväg utan dig och du känner 
att hon/han är tillräckligt trygg i det, stannar du kvar där barnet lämnat dig. Barnet kommer 
tillbaka och tankar trygghet hos dig när hon/han behöver det. Du som förälder lämnar dock 
aldrig barnet utan att kommunicera detta med en pedagog under den första tiden under 
inskolningen.  

 

Hämta och lämna  

Avskedet är en de viktigaste delarna och görs tillsammans med en pedagog. Du som förälder 
kan förklara för ditt barn att du ska gå men att du kommer tillbaka sen. Säger hejdå, tydligt 
och kort och lämnar därefter barnet även om han/hon blir ledsen. Vi vet att den här delen i 
processen kan vara jobbig för både föräldrar och barn men om avskedsprocessen blir kort 
tröstas barnet oftast fortare. Så småningom kommer barnet att lära sig att du går och 
kommer tillbaka. Det kan vara så att både stora och små barn reagerar med ilska och gråt 
när du kommer för att hämta det. Det är naturligt att avreagera sig på den de tycker mest 
om. Låt det ske och det går över.  

När du kommer för att hämta ditt barn, så är det processen lika viktig – du visar tydligt att ni 
ska gå hem genom att säga hej då, till pedagogen. Under inskolningen kommer du att se hur 
vi arbetar. Fråga oss om vad vi gör, hur vi gör och varför. Om du upplever att något är fel 
eller känns fel – säg det till oss. Det hjälper oss alla.  

Efter avslutad inskolning följer en längre period innan barnet är helt invant. Barnet har 
accepterat pedagogerna, men kan fortfarande behöva stöd för att känna sig helt trygg i sin 
nya miljö. Avskedet kan fortfarande vara känsligt och hämtningen påfrestande. Vissa barn 
springer glada mot sina föräldrar, andra springer bort. Båda reaktionerna visar på samma 
sak: ge mig din uppmärksamhet! I början kommer ditt barn förmodligen att vara tröttare och 
känsligare än vanligt och kräva mer uppmärksamhet och kontakt. Det underlättar om barnet 
redan från början får regelbundna vanor vid lämning och hämtning.  
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INSKOLNINGSPLAN INSKOLNINGSANSVARIGA PEDAGOGER:  

Inskolningsvecka 1  

Under första veckan tillbringar barnet ca 1-3 timmar/dag på förskolan tillsammans med en 
förälder.  

Vecka 1  
Måndag 9:30-10:30 
Tisdag 9:15-10:30 
Onsdag 9:15-10:30 
Torsdag 9:15-11:30 (Första lunchen) 
Fredag 9:15-11:30 

 

Inskolningsvecka 2  

Barnet närmar sig den fulla vistelsetiden mer och mer och klarar nu längre tid på förskolan 
utan förälders sällskap. Under inskolningsvecka 2 är barnet med vid måltider och 
vila/högläsning.  

Vecka 2  
Måndag 9:15-11:30 
Tisdag 9:15-13:45 
Onsdag 9:15-15:00 (Äta mellis här) 
Torsdag 9:15-15:00 
Fredag 9:15-15:00 

 

OBS! Under dessa två veckor behöver du som förälder finnas tillgänglig, även om du inte 
alltid är på förskolan om ditt barn av någon anledning behöver hämtas tidigare eller behöver 
ditt stöd. Var även beredd på att tiderna kan ändras.  

Efter ca 1 månad erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi bland annat utvärderar hur 
inskolningen gått och hur er upplevelse är så här långt.  
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