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Vad är förskola? 
Förskolan är frivillig och till för barn 
mellan 1 och 6 år. De flesta barn i  
Sverige går i förskolan. Här får barnen 
utbildning och lär sig genom undervis-
ning och lek. Förskolan är det första 
steget i det svenska skolsystemet. 

Förskolan har en läroplan som är 
nationell och beslutad av regeringen. 
Läroplanen ska följas av alla förskolor, 
både fristående och kommunala. Genom 
läroplanen får du veta vilka förväntning-
ar och krav du kan ha på förskolan.

När har barn rätt  
till förskola?
Barn 1-6 år som bor och är folkbokförda 
i Vännäs kommun har rätt till förskola. 
Du måste själv ansöka om förskoleplats 
på kommunens hemsida, www.vannas.
se. Ditt barn har rätt till förskola om du 
som vårdnadshavare studerar, arbetar, 
är arbetssökande eller föräldraledig.

Vad innebär allmän 
förskola?
Alla barn mellan 3 och 5 år har  
rätt till allmän förskola, från och med 
höstterminen det år barnet fyller 3 år. 
Tiden är 15 timmar per vecka, i dags-
läget innebär det 5 timmar per dag,  
3 dagar i veckan.

Läroplanen hittar du på Skolverkets 
hemsida: www.skolverket.se/ 
publikationsserier/informationsmate-
rial/2011/forskolan-ar-till-for-ditt-barn

Så ansöker du 
om förskoleplats
Du måste själv ansöka om för-
skoleplats och du kan göra detta 
elektroniskt via E-tjänst.

Klicka dig vidare via vår hemsida 
www.vannas.se/forskola eller gå 
direkt i din webbläsare till sidan 
sjalvservice.vannas.se. 

Kostnad/avgift 
för förskoleplats
Du betalar en avgift för att ha 
ditt barn i förskolan. Hur mycket 
pengar som avgiften består av 
beror på vilken inkomst du har.

Som vårdnadshavare måste du 
kontakta kommunens barnom-
sorgsplacerare om din inkomst 
förändras.
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Hur förbereder du ditt 
barn inför förskolan?
Under inskolningen får du och ditt barn 
möjlighet att lära känna förskolan och 
skapa trygga relationer till pedagogerna 
som jobbar där.

Barn är olika, för vissa barn tar det lite 
längre tid att lära känna en ny miljö 
med nya rutiner och människor, för andra  
går det snabbare. Förberedelser inför 
förskolestarten är viktigt både för ditt 
barn och för dig som vårdnadshavare, 
så att ni blir trygga med personalen och 
den nya situationen på förskolan.

• En bra förberedelse inför inskol-
ningen kan vara att vänja barnet vid 

att träffa andra barn, exempelvis på 
öppna förskolan. Har du möjlighet 
att låta någon annan vuxen ta hand 
om barnet vid några tillfällen, kan 
det också vara bra.

• Mat serveras på förskolan, därför  
är det är viktigt att introducera  
vanlig mat i god tid. Barnet kan  
fortsätta att ammas morgon och 
kväll, så länge det passar. Barnet  
behöver kunna klara tiden på för-
skolan utan amning.

• Det kan underlätta om tiderna för 
mat och vila är lika hemma som på 
förskolan (läs mer om tider på näst-
kommande sida).

• Märk barnens kläder med namn.
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Några andra saker 
att tänka på
• Blöjor: Blöjor tar ni med själva,  

vi meddelar/sätter upp en lapp när 
blöjorna börjar ta slut. Tvättlappar 
och tvål står förskolan för. 

• Kläder för alla väder: På  
förskolan är ditt barn ute i alla slags 
väder! Barnet bör också ha oömma 
kläder, både för inomhus- och utom-
huslek. Fråga pedagogerna om tips 
om ni känner er osäkra.

• Extrakläder på hyllan: Det  
är alltid bra att ha minst en upp-
sättning extrakläder på barnets 
hylla. Mycket kan hända under  
en helt vanlig dag på förskolan! 

• Kontaktuppgifter: Tänk på  
att meddela pedagogerna om du 
byter telefonnummer, eller tillfälligt 
nås på annat sätt. 

• Vem hämtar barnet idag?  
Meddela om någon annan person 
ska hämta barnet, detta ur säker-
hetssynpunkt. 
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Hur kan en inskolning 
se ut?
Inskolningen är till för att du och ditt 
barn ska lära känna verksamheten och 
skapa trygghet till miljön, andra barn 
och vuxna. 

• Inskolningsperioden är  
cirka 1-2 veckor.

• Ni som vårdnadshavare förväntas 
vara med under inskolningen.

• Första dagarna är tiden ca 1 timme.

• Under inskolningen utökas tiden.

• På några av förskolorna sover  
barnen i vagn. Ni ansvarar själva 
för att ta med en vagn och något att 
bädda med efter årstid.

• På några av förskolorna sover  
barnen inne på sängar. Ni ansvarar 
för att ta med kudde, täcke/filt. 

Så ser en dag 
på förskolan ut
06.15 Förskolan öppnar

07.30 Frukost  

 Lek inne/ute, 
 undervisning

10.30 Lunch

12.00  De yngsta sover och
 de äldre barnen får en
 uppevila med en sagostund. 
 Lek inne/ute, undervisning

14.00 Mellanmål, lek inne/ute

18.15 Förskolan stänger

Exempel på hur en inskolningsperdiod kan se ut:

Dag 1

Ca 1 timme

Rundvandring  
på förskolan.

Dag 2

Ca 1 timme

Dag 3

Ca 1-2 timmar

Dag 4

Ca 1-2 timmar

Dag 5

Ca 1-2 timmar

Dag 6

Ca 2 timmar

Äta lunch.

Dag 7

Ca 4 timmar

Äta lunch &  
sova.

Dag 8

Ca 4 timmar

Äta lunch &  
sova.
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Vilka tider får mitt barn 
vara på förskolan?
Förskolorna i Vännäs öppnar tidigast  
kl. 06.15 och stänger senast kl. 18.15. 

Barnet är på förskolan de tider du/ni 
arbetar eller studerar. Meddela i god tid 
hur ditt barn ska vara  på förskolan, så 
att pedagogerna kan planera verksamhe-
ten. Om barnet inte kan komma till för-
skolan som planerat, ska detta meddelas 
via telefon eller sms. Fråga på förskolan 
vilket telefonnummer som gäller.

Förskolan är stängd fyra heldagar per 
år för personalens planeringsdagar. De 
dagar ordnar du själv tillsyn.

Vad ska jag tänka på 
när mitt barn är sjukt?
Det är viktigt att utgå från barnets 
allmäntillstånd. Barnet ska orka med 
förskolans verksamhet. Det är vanligt  
att barn i 0-4 års ålder kan ha flera 
infektioner under ett år. 

Om ett barn har haft kräksjuka är 
barnet välkommet tillbaka till förskolan 
när barnet äter som vanligt och inte har 
kräkts eller haft diarré på 48 timmar. 

Har barnet haft feber ska barnet 
varit feberfritt i ett dygn innan barnet 
kommer tillbaka till förskolan.
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Läs mer om barnsjukdomar på 1177.se
https://www.1177.se/Vasterbotten/
barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjuk-
domar-hos-barn/infektioner-hos-barn-i-
forskolan/

Vi stöttar barnets  
modersmål och språk
Pedagogerna i förskolan arbetar med att 
stötta barnens språk i de dagliga aktivite-
terna, oavsett barnets modersmål och ål-
der. Det är viktigt för språkutvecklingen  
att använda barnets modersmål hemma.

Om du har frågor som rör moders- 
målsstöd och språkutveckling, prata  
med pedagogerna eller rektor på ditt 
barns förskola.

Vad är öppna  
förskolan?
Öppna förskolan Nyckelpigan är en  
mötesplats för barn och föräldrar, eller 
annan vuxen. Barnet kan leka och träffa 
andra barn. Du som vuxen kan knyta 
nya kontakter, diskutera frågor med 
personalen och få råd och stöd om  
du behöver det.

Öppna förskolan är en pedagogisk  
verksamhet med olika aktiviteter, till  
exempel sångstund och pyssel. Du  
behöver inte anmäla dig i förväg. 

Öppna förskolan är en del av Vännäs 
Familjecenter och finns på Umevägen  
6 i Vännäs.
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Våra förskolor
I Vännäs: Bjällran, Lägret, Myran och  
Ögonstenen

I Vännäsby: Klockaren, Snickargården 
Spiran och Vännäsby förskola

I Tväråbäck: Rönnen

I Pengsjö: (Vilande, ej öppen)

Barnomsorgsplacerare
Om du har frågor angående ansökan
eller uppsägning av plats, kontakta 
kommunens barnomsorgsplacerare.
Tel: 0935-144 08 

Telefontid:
Tisdagar  kl. 8.00–11.00
Onsdagar kl. 8.00–14.00
Fredagar kl. 9.00–11.00

emelie.johansson2@vannas.se
 


