
Förväntansdokument Förskolan Lysmasken och 

Förskolan/Fritidshemmet i Gallernäset 

Upprättat hösten 2010 

”Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld” 

            Vision 

 
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.  
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 
med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen 
vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.”                            Lpfö98 rev.2010 

 
Tanken med förväntansdokumentet är att ge barnen så goda förutsättningar som 

möjligt till utveckling och lärande i förskolan. Ett led i detta arbete är att hem och 

förskola tar ett ömsesidigt ansvar för att kommunikation och samarbete fungerar. 

Förväntansdokumentet är tänkt att tydliggöra och klargöra våra förväntningar på 

varandra, för att bättre kunna möta varandra och därigenom få en bättre samverkan. 

Du kan förvänta dig av oss att: 

 Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.  

 Varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 

 Vi vill skapa en positiv stämning i förskolan. 

 Vi möter varje individ utifrån hans/hennes förutsättningar och situation så långt 
det är möjligt.  

 Ditt barn får en trygg och trivsam miljö. Vi gör vårt bästa för att ingen ska 
behöva känna sig ensam, utanför eller kränkt. 

 Om något särskilt händer ditt barn i förskolan så berättar vi det för er. Vi 
arbetar aktivt mot kränkningar. Vi följer likabehandlingsplanen och den årliga 
planen. 

 Vi för fortlöpande samtal med dig om barnets trivsel, utveckling och lärande. 

 Vi informerar dig om ditt barns förskoleverksamhet genom t.ex. månadsbrev, 
föräldramöten, utvecklingssamtal. Varje termin erbjuder vi utvecklingssamtal. 

 Vi visar respekt för föräldrarna och känner ansvar för att det utvecklas en 
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

 Vi vill att förskolan ska hålla en hög kvalitet och strävar efter att bli ännu bättre. 
I förskolan finns föräldraråd på Lysmasken där du kan samverka med 
förskolan om förbättringsområden. Vi delar ut en enkät till föräldrar om 
föräldrainflytande årligen som du får besvara. 
Vi beaktar föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande 
av verksamheten. 
 



 
Vi förväntar oss att du som förälder/vårdnadshavare: 

 Är intresserad av förskolans verksamhet. 

 Informerar vid lämning av ditt barn om något speciellt hänt. Informerar alltid 

när något inträffat som kan påverka barnet. 

 Tar dig tid att läsa avdelningarnas information  

 Kommer på föräldramöten och utvecklingssamtal. 

 Ser till att ditt barn har utrustning för att klara verksamheten, lämpliga kläder 

efter årstiden. Extra ombyten på förskolan. Namnade kläder. 

 Respekterar överenskomna start och sluttider. Meddelar förändringar både när 

det gäller start och slut på dagen. Ring gärna! Meddelar schemaändring 

fjorton dagar innan. 

 Tydligt meddelar om någon annan hämtar eller lämnar. 

 Frågar personalen om det är något du undrar över 

 Meddelar om du befinner dig på annan plats än vanligt. Vi kan behöva nå dig 

under dagen. 

 Följer de rekommendationer som finns vid sjukdom. Vid magsjuka 48 tim. 

Feber- feberfri dag. Barnet ska ha ork att vara på förskolan.  

Ringer om ditt barn är sjukt. 

 

 

Du kan förvänta dig att förskolechefen tar ett särskilt ansvar för: 

 Att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att 
föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta. 

 
 
 
 

Förväntansdokumentet följs upp årligen och revideras vid behov. 
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