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När man tackar ja till förskolan skall man läsa igenom förväntansdokumentet och 

skriva under så vi vet att ni läst och tagit del av våra förväntningar på er 

föräldrar. 

 

Förskolans verksamhet bedrivs enligt Läroplanen Lpfö 18 
 

Förskolan och vårdnadshavarna skall sträva efter att samarbeta så barnets tid på 

förskolan blir så bra som möjligt. 
 

Föräldrarna har ansvar att meddela förskolan om saker som kan påverka barnets 

välmående. 
 

Föräldrarna skall se till att barnet lämnas på förskolan med kläder som är anpassade 

för vädret. 
 

Kläder/ skor måste vara märkta för att underlätta för oss alla. 
 

Föräldrar skall läsa all information som delas ut eller uppdateras på Tyra samt delta 

på föräldramöten. Föräldrarna checkar in sitt barn vid lämning och personalen 

checkar ut barnet vid hemgång. 
 

Utvecklingssamtal för varje barn har vi en gång per år om behov av fler samtal finns, 

bokas det med pedagogen som ansvarar för barnet. 
 

Blöjor tar varje förälder med till sitt barn, då barnen har olika behov av blöjtyper. 
 

Förskolan Axet drivs som en privat förskola utan vinstintressen. 

Vi samarbetar inte med någon annan förskola. 

Vi stänger minst 4 veckor på sommaren (28,29,30,31) för att personalen skall få sin 

lagstadgade semester samt att alla barn har rätt enligt Barnkonventionens Lag         

till vila, fritid, lek samt rekreation. 
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Under julveckorna har förskolan öppet för förvärvsarbetande föräldrar om behov 

finns. * meddela till Förskolechefen senast 1 November om ni har behov. 
 

Förskolan stänger 2 dagar i augusti för planeringsdagar samt 1 dag i januari. 

I maj har personalen utvärderings dag och då är förskolan stängd. Detta är ett krav 

från Skolverket för att få driva en verksamhet. 
 

Vid föräldraledighet finns två alternativ men vi önskar att ni väljer det första då vi 

inte har utrymme att ha öppet över ledigheterna, då vi inte samarbetar med någon 

annan enhet. 
 

Alt 1/ 30 timmar i veckan 

42 veckor 1260 timmar per/år  

Ledighet: 6 veckor sommarsemester, 2 veckors julledighet samt höstlov och påsklov. 

Hämtar 13.00 dag innan röd dag.                                          
Ledig på Klämdagar och planeringsdagar 
 

Alt 2/ 15 timmar i vecka 

52 veckor 780 timmar per/år 
 

Samma taxa för båda alternativen. 
 

Med dessa gemensamma regler som alla tar del av minimerar vi diskussioner och 
irritationer mellan personal och föräldrar. Vi personal kan då lägga mera fokus på era 
barn och deras lärande och utveckling, vi är stolta över vår verksamhet och vill att ni 
tar del av den. 
 

Jag har tagit del av detta kontrakt 
 
Namn: _______________________________________ 
 
Datum: ______________________________________ 
 

 

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN AXET ���� 


