
Förskoleförvaltningen

Välkommen  
till förskolan!



Dags att börja  
förskolan?

Häng med 
oss och se 
vad som  

händer här!



Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både 
dig och ditt barn. Vi hoppas att ni ska trivas och att tiden  
på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen. 
Här kan du läsa om vad vi i Göteborgs Stads förskolor 
erbjuder ditt barn och dig. 

Har du frågor kan du alltid prata med personalen på din 
förskola, eller kontakta förskoleservice. 

Välkommen! 

På goteborg.se/
forskola hittar du  
mer information 
och kan lämna  
synpunkter om 

förskolan.

http://goteborg.se/forskola
http://goteborg.se/forskola


Barnens lärande och 
utveckling i centrum
I förskolan lär sig ditt barn nya saker och utvecklas genom att leka, 
skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.  
Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.  
I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen 
med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans 
läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag vi har. Läroplanen 
finns på skolverket.se.

Jojo hänger ytterkläderna på sin krok. 

Jojo äter frukost tillsammans med kompisarna som kommer tidigt.

Pappa hälsar på personalen innan det är dags 
att vinka hejdå. 

http://skolverket.se


Vad ska vi göra idag? Musik och dans eller  
skapande med färg och form? Kanske  
ska vi räkna, programmera, lära oss om  
naturen eller bygga en raket? Eller blir det 
en spännande upptäcktsfärd i området?  
Så småningom är det dags för lunch. 



Sedan är det dags att leka och utforska på gården 
eller göra något roligt inne som att skapa med  
återvunnet material, läsa böcker eller spela teater.  

Efter lunchen är det vila. Abbis sover en stund. Några andra barn lyssnar på en saga.

Vi äter mellanmål och leker tills 
det är dags att gå hem. 



Roligt, tryggt och lärorikt 
I förskolan får barnen omsorg och vi samarbetar med dig för att ditt barn ska 
känna sig tryggt hos oss. Här får barnen stöd att utvecklas utifrån sina egna 
behov. På ett lekfullt sätt tar vi vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. 
Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen. 

Mille brukar stanna på vägen till förskolan 
och titta på bygget av den nya idrottshallen. 
Hur funkar lyftkranen? Vad är det som ban-
kar? Det är så spännande där, berättar Mille 
för kompisarna på samlingen. 

Förskolan går förbi bygget så att alla barnen 
får se. På vägen tillbaka fotograferar de olika 
byggnader och en busig katt. De samlar 
spännande material från naturen. 

Nu bygger 
vi egna hus. 
Det ska bli 
en hel stad!



När Abbis började förskolan var mamma 
med i början och kunde se hur roligt  
Abbis hade det tillsammans med sina  
nya kompisar. Det kändes tryggt att se 
personalen inspirera, uppmuntra och  
stötta barnen. En bra start för att förstå 
hur dagarna ser ut i förskolan och för att 
lära känna personalen. 



När ditt barn börjar i förskolan
Att lämna sitt barn till någon annan första gången kan vara känslo-
samt. Därför börjar förskoletiden med en introduktion för dig och ditt 
barn. Under introduktionen kan du ställa frågor till personalen och 
berätta vad ditt barn behöver. Tillsammans utforskar och upptäcker ni 
förskolans miljö och lär känna personalen och de nya kompisarna. 

Vi utvecklar förskolan tillsammans
Förskolans personal samarbetar nära med dig för att ditt barn ska få 
god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi 
erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns 
trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen 
och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig.

Varje år kan du svara på en enkät med frågor om hur du upplever för-
skolan. Dina svar hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheten.

Alla barns lika rättigheter 
Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, fri från diskri-
minering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för barnens 
lika rättigheter och för att motverka alla former av kränkningar. Prata 
gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar 
med likabehandling och FN:s konvention om barnens rättigheter.  

Nyfiken på förskolorna i ditt område?
Är det dags för dig att välja förskola? På goteborg.se/forskola finns 
information om och kontaktuppgifter till alla Göteborgs Stads förskolor. 
Vissa välkomnar dig till informationsmöten, andra kan du ringa till och 
boka tid för ett besök. Vi blir glada om du hör av dig!

http://goteborg.se/forskola


Plats i förskola 

 » När ditt barn har fyllt ett år kan barnet gå i förskola  
medan du arbetar eller studerar. 

 » Om du är föräldraledig med ett syskon kan ditt barn vara 
i förskolan 15 timmar per vecka. Är du arbetssökande 
kan du välja om du vill ha ditt barn 15 eller 25 timmar per 
vecka på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur 
tiden du valt ska fördelas under veckan.

 » Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år har  
barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan.  
Du betalar för tid utöver 15 timmar.

 » Från höstterminen det år ditt barn fyller 6 år gäller  
skolplikt. Då börjar barnet förskoleklass i grundskolan. 

Hitta förskola och sök plats på goteborg.se/forskola

Annan pedagogisk 
verksamhet
Pedagogisk omsorg är ett alternativ 
till förskola. En dagbarnvårdare tar 
emot en liten barngrupp i sitt eget 
hem. Dagbarnvårdare och barn i 
samma område träffas ibland ute eller 
i grupplokaler.  Förskolans läroplan är 
vägledande för verksamheten.  

http://goteborg.se/forskola


Förskolornas öppettider 
När ditt barn börjar i förskola fyller 
du i ett schema i appen IST Home 
Skola. Schemat ska visa de tider 
ditt barn behöver vara på förskolan, 
med hänsyn till dina arbetstider plus 
restid. Barnens scheman bestämmer 
förskolans öppettider och persona-
lens arbetstider. Behöver du ändra 
schemat gör du det i appen eller 
meddelar förskolan skriftligt, minst 
två veckor innan. Tillfälliga ändringar 
kan göras ett dygn innan. Behöver 
du barnomsorg på kvällar, nätter eller 
helger finns det förskolor som har 
öppet dygnet runt. När du är ledig är 
ditt barn ledigt. 
 
Begränsade öppettider 
På sommaren hPå sommaren har förskolorna be-ar förskolorna be-
gränsade öppettider. Behöver ditt 
barn omsorg under den perioden 
finns ett antal sommaröppna förskolor. 

För att ge förskolepersonalen  
möjlighet till gemensamma dagar 
för kompetensutveckling har för-
skolan några studiegdagar per år. 
Har du inte möjlighet att vara ledig i 
samband med studiedagar erbjuder 
vi förskola, men i begränsad omfatt-
ning och på utvalda förskolor. 

Du hittar aktuella lov och studiedagar 
på goteborg.se/forskola. 

Vi arbetar med 
dokumentation
Med hjälp av till exempel text, bilder, 
ljud- och filminspelning observerar 
och dokumenterar vi barnens ut-
veckling och lärande. Dokumentatio-
nen ger oss möjlighet att upptäcka 
vad som väcker barnens intresse och 
hur de lär sig i olika sammanhang. 
Det hjälper oss att forma och ut-
veckla utbildningen. 

På förskolan finns bilder på väggarna. När Jojo och kompisarna utforskar, skapar 
och lär sig vill personalen gärna fotografera hur det går till. Jojo visar bilderna 
och berättar för kompisarna och föräldrarna hur roligt de har haft och vad mycket 
spännande de har lärt sig.

http://goteborg.se/forskola


Unikum 
Unikum är en app där du följer 
ditt barns vardag, utveckling och 
lärande i förskolan. I Unikum finns 
dokumentation och viktig  
information från förskolan. Ladda 
ned den på App Store eller Google 
Play. Du kan också logga in på  
webben start.unikum.net 

Måltiden – en del  
av lärandet 
I förskolan är måltiden en del av 
omsorgen och det pedagogiska 
arbetet. Varje dag serveras frukost, 
lunch och mellanmål. Måltiderna är 
sammansatta så att barnen får i sig 
cirka 70 procent av sitt dagsbehov, 
om de äter alla målen.

I Göteborgs Stad arbetar vi med 
miljömåltider. En miljömåltid är 
rik på baljväxter och miljömärkta 
och säsongsanpassade frukter och 
grönsaker. 

Behöver ditt barn specialkost? Då 
ska du fylla i en blankett som finns 
på förskolans webbsida. 

Förbud mot nötter  
och jordnötter 
Det är förbjudet att ta in och att 
servera nötter, jordnötter, mandel 
och sesam i förskolorna, eftersom 
de kan utlösa svåra reaktioner hos 
den som har allergier. Förbudet 
gäller förskolans inom- och utom-
husmiljöer, dygnet runt och alla 
veckans dagar.

Om ditt barn blir sjukt  
Barnen måste vara friska för att 
orka leka och delta i aktiviteterna  
på förskolan. För att undvika sjuk-
domar så långt det är möjligt följer 
förskolorna riktlinjerna från Västra 
Götalandsregionen, hygiensjuk- 
sköterska i förskolan (HYFS).  

https://start.unikum.net/unikum/login.jsp


Då ska ditt barn vara hemma 

 » När barnet är så trött och hängigt att det inte orkar med de 
vanliga aktiviteterna på förskolan.  

 » När barnet har feber. Barnet ska vara fritt från feber ett 
dygn innan du lämnar barnet på förskolan. 

 » När barnet har en smittsam sjukdom, till exempel halsfluss 
som är obehandlad eller har varit under behandling kortare 
tid än två dygn.

 » När barnet har infekterade sår eller eksem som är vätskande. 
Barnet kan gå till förskolan när såren har torkat. 

 » När barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré. 
Barnet kan komma till förskolan när det ätit normalt och inte 
kräkts eller haft diarré under 48 timmar.  



Stöd och råd
I förskolan ska alla barn ha möj-
lighet att utvecklas och må bra. Vi 
samarbetar med specialpedagoger, 
logopeder och psykologer. Vet du 
om att ditt barn behöver särskilt 
stöd ska du meddela det i din ansökan 
om förskoleplats. 

Förskolan samarbetar även med 
barnhälsovård, socialtjänst, bibliotek, 
grundskola och andra verksamheter 
som har kontakt med barn och 
familj. 

Göteborgs Stad och Västra Göta-
landsregionen erbjuder dig inspira-
tion och stöd i ditt föräldraskap, till 
exempel genom föräldraträffar eller 
rådgivningssamtal med socionom. 
Läs mer om vad som finns i ditt om-
råde på goteborg.se/foraldrastod. 

Tystnads- och 
anmälningsplikt 
Alla som arbetar i förskolan har tyst-
nadsplikt och får inte lämna ut några 
personliga uppgifter om ditt barn 
till obehöriga. Personalen har även 
anmälningsplikt enligt socialtjänstla-
gen. Det betyder att alla som arbetar 
med barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialtjänsten om 
de i sin yrkesroll får kännedom om 
eller misstänker att ett barn far illa.

Alla barn är försäkrade 
Alla barn och skolelever som är 
folkbokförda i Göteborg är försäkrade 
mot olyckor dygnet runt till och 
med 17 års ålder, eller så länge de 
går i gymnasieskolan. Försäkringen 
gäller endast för olycksfall. Läs mer 
om barn- och elevförsäkringar på 
goteborg.se/forskola. 

Avgift för förskola
Varje månad betalar du en avgift för 
platsen i förskolan. Hur hög avgiften 
blir beror på hushållets sammanlagda 
inkomst. Du kan lämna eller ändra 
uppgifter om din inkomst, och få 
information om hur vi beräknar din 
avgift, på goteborg.se/forskola. 

http://goteborg.se/foraldrastod
http://goteborg.se/forskola
http://goteborg.se/forskola


Förskoleförvaltningen 
Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 
kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 
21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. 
Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. Totalt arbetar cirka  
8 900 medarbetare i förvaltningen. 



Har du frågor? 
Kontakta förskoleservice
Telefontid måndag–fredag kl 8–16.30 
Telefon: 031-365 09 60  
Mejl: forskoleservice@forskola.goteborg.se
 
Göteborg Stads kontaktcenter
Här kan du få hjälp på flera språk. 
Telefon: 031-365 00 00

På goteborg.se/forskola hittar du  
mer information och kan lämna  
synpunkter om förskolan.
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