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Förväntansdokument för Tibro kommuns förskolor 
 

Förskolan har i uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt. För att göra detta möjligt måste det finnas ett förtroendefullt samarbete mellan 
hemmet och förskolan (Lpfö18).  

I Tibro kommuns förskolor strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med varje vårdnadshavare där 
vi ser varandra som samarbetspartners och sätter barnets bästa i fokus.  

Förskolans utbildning styrs av lagar och regler. För att utbildningen ska vara rättssäker och kvalitetssäker 
måste både pedagoger och vårdnadshavare följa de regler som finns.  

I ett samarbete är det viktigt att veta vad vi kan förvänta oss av varandra. Därför har vi i Tibro kommun 
skapat ett Förväntansdokument som innehåller de saker du som vårdnadshavare kan förvänta dig av 
förskolan och det som vi på förskolan förväntar oss av dig som vårdnadshavare.  

Det här kan du som förälder/vårdnadshavare förvänta dig av förskolan:  
 
Trygghet, omsorg, utveckling och lärande 
 Att du och ditt barn får en god introduktion i förskolan. 
 Att förskolans utbildning bedrivs i enlighet med Skollagen och förskolans läroplan. 
 Att utbildningen anpassas utifrån ditt barns mognad, behov och förutsättningar.  
 Att förskolan utgår från barnets bästa när beslut fattas. 
 Att du och ditt barn bemöts med respekt. 
 Att alla pedagoger arbetar för att ditt barn utvecklar en tro på sig själv och sin förmåga. 
 Att alla pedagoger arbetar för att skapa gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för 

ditt barn.  
 Att alla pedagoger arbetar för att motverka kränkningar och diskriminering. 
 Att ditt barn erbjuds näringsriktig kost under dagen. 

Information och delaktighet 
 Att ditt barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna sig delaktig. 
 Att pedagog tar kontakt med dig om något speciellt har inträffat under dagen eller om ditt barns 

allmäntillstånd försämras eller om barnet blir sjuk.  
 Att pedagogerna samtalar med dig om barnets omsorg, utveckling och lärande i samband med hämtning 

och lämning samt på det årliga utvecklingssamtalet. 
 Att du får tydlig information och insyn i utbildningen via Infomentor, utvecklingssamtal samt på 

föräldramöten. 
 Att du får vara delaktig i utvärdering i verksamheten genom föräldraenkäter. 
 Att alla pedagoger har tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. 
 Att alla pedagoger har anmälningsskyldighet i enlighet med Socialtjänstlagen och Skollagen. 

Kvalitet och utvärdering 
 Att pedagogerna kontinuerligt reflekterar och systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att förbättra 

utbildningen. 
 Att pedagogerna kontinuerligt får kompetensutveckling. 
 Att pedagogerna kontinuerligt utbildas i hjärt- och lungräddning för barn samt brandsäkerhet. 



Sida 2 (2) 

 
 
Det här förväntar vi oss av dig som förälder/vårdnadshavare: 
 
Samarbete och intresse 
 Att du ansvarar för ditt barns fostran och utveckling. 
 Att du samarbetar med förskolan för att främja barnets omsorg, utveckling och lärande. 
 Att du visar nyfikenhet och intresse för vad barnet gör och lär sig på förskolan och tar del av information 

som läggs ut på Infomentor eller sätts upp i tamburen. 
 Att du talar positivt om förskolan hemma med barnet. 

Hämtning och lämning 
 Att du tar kontakt med en pedagog innan du lämnar eller hämtar ditt barn på förskolan. 
 Att du ansvarar för ditt barn innan du lämnat över till pedagog vid lämning samt efter att pedagog lämnat 

över till dig i samband med hämtning. 
 Att du meddelar om någon annan ska hämta eller lämna barnet. 
 Att du hör av dig om du blir försenad. 
 Att du informerar om något har hänt hemma som kan påverka barnets dag på förskolan. 

Sjukdom 
 Att du följer förskolans regler om att sjuka barn ska stanna hemma tills de är friska och orkar delta på 

förskolan under en hel dag.  
 Att du respekterar regeln att hålla barnet hemma 48h efter sista symptom vid magsjuka. 
 Att du har tillit till att pedagogernas bedömning om barnens allmäntillstånd och möjlighet att delta under 

dagen i förskolan är korrekt. 

Kläder 
 Att du ser till att barnen har med sig kläder anpassade för aktiviteter både inomhus och utomhus samt 

har med sig extra ombyte. 

Arbetstider och schema 
 Att du respekterar och följer dokumentet ”Regler för förskolan i Tibro kommun” gällande bl.a. 

schematider. Dokumentet finns på Tibro Kommuns hemsida.  
 Att du lägger in tillfälliga förändringar av arbetstider, frånvaro eller ledighet på Infomentor i så god tid 

som möjligt så att vi kan planera vår verksamhet. 
 Att du lämnar aktuella telefonnummer, adress och namn på arbetsgivare vid förändringar. 
 Att du lämnar studieintyg eller arbetsgivarintyg när detta efterfrågas. 

Information och delaktighet 
 Att du informerar om allergier, sjukdomar, funktionsnedsättningar eller förändringar av 

familjesituationen som kan påverka barnet. 
 Att du vänder dig till personal om du har frågor och funderingar. 
 Att du deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten.  
 Att du svarar på våra föräldraenkäter. 
 Att du inte lägger ut text eller bilder med andras barn på förskolan på sociala medier. 

Synpunkter och klagomål 
 Att du i första hand vänder dig till förskolan om du har synpunkter/klagomål samt bidrar till att hitta 

gemensamma lösningar. Att du i andra hand kontaktar rektor. 


