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Välkommen till Tunaparkens förskola! 
 

Snart är det dags för er att börja hos oss på Tunaparkens förskola och vi ser fram 

emot att träffas. 

 

Introduktionen sker i omgångar under hela terminen och när just er introduktion 

börjar står på ert placeringsmeddelande. 

 

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.  

Syftet med heldagsintroduktion är att du som vårdnadshavare deltar i allt som 

händer under en dag är att du får en inblick i verksamheten och kan samtala med 

ditt barn hemma om vad som sker i förskolan 

 

 

Under introduktionen deltar barn och vårdnadshavare i förskolans aktiviteter. På 

så vis ges barnen och vårdnadshavare möjlighet att lära känna de andra barnen, 

pedagogerna och verksamheten.  

Den första tiden fokuserar vi framförallt på trygghet och trivsel, och att lära 

känna ert barn. 

Under er introduktion erbjuds ni ett samtal med en av pedagogerna där ni får 

berätta om ert barn och ställa frågor till oss på förskolan. 

 

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

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

vårdnadshavare behöver vara med under någon eller några dagar till, eftersom 

introduktionen anpassas efter varje barns olika behov. 

 

Du som vårdnadshavare behöver vara tillgänglig i 14 dagar under 

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

 

 

Förskolans dagsrutiner i stora drag:  

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

07:30 Vi går till respektive avdelning.  

Ca 9.00 Aktivitet /undervisning i projekten i lärgrupper 

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 Vi tillsammans på avd. Röda Gripen till förskolan stänger kl.17.00.  
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Gemensamt fokus. 

På Tunaparken arbetar vi i projekt. Vi har ett gemensamt huvudfokus på 

förskolan och utifrån detta utformas ett projekt eller temaarbete utifrån den 

unika barngruppens intressen, frågor och behov. 

Under läsåret 2020-2021 är våra gemensamma fokus på förskolan ”möten 

med teknik genom bilderböcker”. Eftersom våra projekt och temaarbeten 

löper över ett helt läsår får barnen möjlighet att undersöka, fördjupa sig och 

lära tillsammans på olika sätt och utifrån flera olika perspektiv. 

 

Leken tar stor plats på Tunaparken och vi strävar ständigt efter att vår miljö 

och material ska locka barnen till lek och fantasi. I leken får barnen möjlighet 

att utveckla sitt sociala samspel, lära av varandra och ha roligt tillsammans. 

Vi pedagoger finns med barnen i leken för att lotsa och vägleda så att alla 

barn får det stöd de behöver för att få blomstra i leken. 

 

Böcker och läsning är ett naturligt inslag på Tunaparken. Alla barn har 

tillgång till bilderböcker i miljön. Vi läser med och för barnen. Förutom 

fysiska böcker använder vi också tex. digitala bilderbokstjänster, sagopåsar 

och berättande utifrån bilder. 
 

 

Måltider 

Tunaparken förskola har ett tillagningskök och om ditt barn har behov av 

specialkost så kontakta vår kock Åsa på tel. 018-727 09 10 för information. 

Länk till måltidservice matsedel finns på vår hemsida. 

 

Fotografering 

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

Vi önskar att ni är sparsamma med mobiltelefonanvändning på förskolan under 

introduktionen för allas trygghet. 

 

Vagnsförråd 

Vagnsförråd finns framför förskolan och vi ber er att parkera era barnvagnar där 

och inte inne på gården. Det är en säkerhetsåtgärd för vår del, så att inte barn 

kan klättra på vagnar så att de välter, eller ta saker som förvaras under vagnarna. 

 

Cykelställ 

Cykelställ finns på baksidan av förskolan, vid köksingången. Önskar ni ändå att 

parkera cyklar på framsidan så var snäll och gör inte det i vagnsförrådet, utan 

bakom eller bredvid. 
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Rutiner med anledning av Covid-19 

 
• Endast en medföljande vuxen / barn under introduktionen 
• Endast symptomfria barn och vårdnadshavare får vara på förskolan 

 

 

 

Förskolan har stängt för studiedagar 4 gånger per år 

 

 

Kontaktuppgifter  

 

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  

 

Magdalena Berglund, Rektor telefon nr: 018-727 79 09  

 

 

Adress: Tunagatan 9, 75336 Uppsala 

Tunaparkens förskolas webbsida:  

www.tunaparkensforskola.uppsala.se  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Tunaparkens förskola, vi ser fram emot att träffa dig och 

ditt barn! 
 


