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En presentation av vårt arbetssätt när vi tar emot ert barn på vår förskola.
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Välkommen till Tunaparkens förskola! 

 

På Tunaparkens förskola tillämpar vi en föräldraaktiv 

heldagsintroduktion, som innebär att barn och föräldrar är här den 

första dagen kl.9.00–ca 10.45 och de följande dagarna ca kl.9.00–

14.00.  

Någon gång under introduktionens första 3 dagar stämmer vi av hur vi 

går vidare, om barnet nu kan lämnas på fjärde dagen eller om du som 

förälder måste vara med någon eller några dagar till.  

Vi har också under introduktionsperioden ett samtal med dig som 

förälder där du kan berätta mer för oss om ditt barn och ge oss den 

information vi behöver  

Föräldern är med i alla aktiviteter och deltar i allt vi gör under dagen, 

som i samlingen, vid maten, i vilan, i ateljén och så vidare.  

 

Du som förälder ska vara med och visa barnet hur positivt och 

spännande det är på förskolan. Du visar vägen genom ditt 

engagemang och intresse för det som sker på förskolan. 

Du ansvarar också för barnets toalettbesök/blöjbyten, handtvätt, vilan 

och av/påklädning.  

På det här sättet kommer både barnet och du som vuxen in i 

förskolans arbetssätt och får se hur vardagen fungerar.  

 

Vi tror också att det ger dig som förälder en trygghet i att se hur alla 

moment går till på vår förskola och att du sedan bär med dig en inre 

bild av olika situationer, när ni samtalar hemma om förskolan.  

 

Du som förälder ska sammanlagt vara tillgänglig i 14 dagar under 

introduktionen, så att du snabbt kan ta dig till förskolan om det 

skulle behövas.  

 

 

 

 

 



3 (4) 

En introduktion ser aldrig precis likadan ut, utan den anpassas efter 

varje barns olika behov.  

 

Tider för introduktionen:  

Dag 1: kl.9.00– ca10.45  

Dag 2–3: kl. 09.00-14.00.  

Dag 4 och framåt har vi en dialog om tiderna för den fortsatta 

introduktionen för ditt barn.  

 

Förskolans dagsrutiner i stora drag:  

07:00 Förskolan öppnar, och vi är alla tillsammans på avd. Röda 

gripen. 

07:30 Vi går till respektive avdelning.  

Ca 9.00 Aktivitet i lärgrupper inkl. frukt 

Ca 11:00-12:00 Serveras lunch, därefter vila för de barn som behöver.  

Ca 14:00-14:30 Serveras mellanmål.  

16:30-17:00 Inför stängning så är vi tillsammans på Röda Gripen fram 

till barnen går hem och förskolan stänger kl.17.00.  

 

 

När ni börjar hos oss är det viktigt att ni tar med er:  

• Tåliga och sköna, bekväma kläder att leka och röra sig i.  

• Praktiska kläder som är varma, står emot vind och även 

regnkläder så att vi kan vara ute när vi vill.  

• Skor/stövlar efter väderlek. (Gummistövlar och regnkläder 

behöver alltid finnas på förskolan).  

• Vantar och mössa efter årstid.  

• Extra kläder behöver finnas på barnets hylla. 

• Blöjor. 

• Till de barn som sover, ta med filt, kudde, och ev. nappar, 

gosedjur. 
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Tänk på att märka barnets kläder och skor.  

Vi önskar att ni inte filmar/fotograferar och är sparsamma med 

mobiltelefonanvändning på förskolan under introduktionen för allas 

trygghet.  

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andras barn på förskolan. 

Om ni vill ta bilder på förskolan så gör det endast på ert eget barn.  

 
 

Blir ditt barn sjukt vill vi att ni meddelar oss så tidigt som möjligt, det 

går bra att skicka sms till respektive avdelnings mobilnummer. 

 

 
 

Välkommen till Tunaparkens förskola, vi ser fram emot 

att träffa dig och ditt barn! 

 

 
 

  

Adress Tunagatan 9, 75336 Uppsala 

 

07:00-07:30 öppningsavdelning 727 95 06  
 

Gula tunnan 727 95 04, mobil nr: 072-254 34 26  

Blå Viggen 727 95 05, mobil nr: 072-254 34 27  

Röda Gripen 727 95 06 mobil nr: 072-254 34 29  

Gröna Draken 727 95 04, mobil nr: 072-254 34 28  

 
16:30-17:00 stängningsavdelning Tel 727 95 06  

 

Magdalena Berglund Bitr. förskolechef telefon nr: 018-727 79 09  

 

Tunaparkens förskolas webbsida:  

www.tunaparkensforskola.uppsala.se  
   


