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Samverkan med hemmet
2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska
förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för att
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
• vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Arbetslaget ska
• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,
• vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och
vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
• föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt
genomföra utvecklingssamtal, och
• hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
Lpfö 18 s.17

Fyrens förskolas arbete
Vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomna, delaktiga och trygga. Vi vill ha en god
atmosfär där vi känner förtroende för varandra. För att åstadkomma detta krävs ett öppet
klimat. Vi möter alla synpunkter och funderingar kring vår verksamhet med respekt och
förståelse. Vi skapar insyn och delaktighet i vår verksamhet genom en regelbunden dialog
med vårdnadshavarna.
Genom att vara tydliga med vår förankring i läroplanen via vår pedagogiska dokumentation
på avdelningen och i Tyra visar vi att vi arbetar mot våra styrdokument.
I början av förskoletiden krävs en god introduktion av barn och vårdnadshavare. Inför
introduktionen hålls ett infomöte med information kring våra styrdokument och hur vi
arbetar på Fyrens förskola. Vi har sedan en introduktion av barnen där vårdnadshavarna är
aktiva i barnets tid här de första dagarna. Detta ger en bra inblick i vår verksamhet för
vårdnadshavarna samt skapar trygghet för barnen.
Vårt fortsatta samarbete består av daglig kontakt vid hämtning och lämning, info i Tyra,
blogg i Tyra, portfolio i Tyra, månadsbrev i Tyra, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten,
enkäter, traditioner, picknick kväll och fixardag.
På förskolan har barnen en trygghetsbok där de kan prata om hemmet. Hemma kan de titta
på bilder på förskoleappen Tyra tillsammans med sina vårdnadshavare.

