
 

Välkommen till 

 

Draken är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap 

En plats där olikheter samspelar och värden skapas 

Alla ska ha samma möjlighet att ha inflytande, 

känna delaktighet och samhörighet 

 

 

 

 

 

 

  



 

Korta fakta 

Föräldrakooperativet Förskolan Draken ekonomiska förening bildades 1990. Draken startade 

på Roslagsgatan men flyttande till nuvarande adress, Dalagatan 33 i Stockholm, januari 2001. 

Vi har nära till parker, kultur och lokaltrafik. 

Barngruppen består av 20 barn i åldrarna 1-6år. Syskon har förtur i kön. 

Vi är fem stycken pedagoger som arbetar på Draken. 

Alla som arbetar på förskolan har anmälnings- och tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Om 

något barn far illa så har personalen skyldighet att anmäla detta 

Vi följer Stockholm Stads riktlinjer för öppethållande med ramtid 630-1830. 

Öppethållandet styrs av vårdnadshavarnas behov av barnomsorg. Nuvarande öppettider är 

0800-1700. Detta möjliggör att vi kan hålla en hög personaltäthet under hela öppethållandet.   

Frukost erbjuds innan kl. 8.00 till föranmälda barn. 

Pedagogerna har planeringsdagar och fortbildningsdagar minst två dagar per termin och då 

har förskolan stängt. 

En gång i månaden har personalen APT möten, då stänger förskolan kl. 1545.  

Var annan vecka har personalen morgonmöte. Då öppnar förskolan kl. 830 

Dessa dagar aviseras i början av varje termin. 

Vi stänger klockan 15.00 dag innan röd dag, samt dag innan julafton, nyårsafton och 

midsommarafton. 

Vi har stängt för semester fyra veckor i juli, v. 28-31.  

Då förskolan har stängt kan barnomsorg erbjudas på annan förskola i vårt nätverk. 

En gång per termin bjuder vi in till föräldramöte. 

Två gånger per termin bjuder vi in till föräldrafika. Antingen som ett drop in-fika eller i 

samband med ett uppträdande som Lucia eller för att visa vad vi gjort i verksamheten. 

Varje vecka skickar vi ut Drakenbladet som är vårt informationsbrev. 

Vi skickar ut all information elektroniskt. Vill ni hellre ha informationen i pappersform, så 

meddela personalen.  

Vi har en Googlekalender som vi gärna delar, så har ni alltid våra inplanerade datum i er 

kalender.  

Kontakt:  

Mobil: 073-985 68 91   Epost: forskolan@forskolandraken.se  

Rektor (tf): Sofia Ronge    Epost: rektor@forskolandraken.se    

Styrelsen:     Epost: styrelsen@forskolandraken.se 

Ordförande: Niklas Blomgren Epost: ordforande@forskolandraken.se 
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Dagliga verksamheten  

 (som den ser ut idag) 

08.00  Förskolan öppnar utomhus på den bakre gården 

09.00  Utelek – vi går eller åker till olika parker 

(Kommer barnet efter kl. 9.00 meddelas det i god tid innan) 

Samling med fruktstund i parken 

11.15  Lunch – mat från Matproduktion 

12-14  Vilostund  

13.00  Planerade aktiviteter  

14.30  Mellanmål 

15.00  Eftermiddagssamling. Ofta med återkoppling till dagens aktivitet 

15.00  Fri lek eller planerad aktivitet inne eller ute 

17.00  Draken stänger 

  

Så här ser en vanlig dag ut på Draken. Utöver detta finns olika aktiviteter som sker vecko- 

och månadsvis ex. heldagsutflykt, gymnastik, biblioteks- och teaterbesök, 

skolföreredandesverksamhet m.m. Vissa av aktiviteterna vänder sig till de lite äldre barnen 

och då delas gruppen. 

Vi följer läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och Stockholms stads riktlinjer.  

Under hösten och våren arbetar vi med olika projekt. 

Vi har också en skolförberedandeverksamhet tillsammans med andra föräldrakooperativ. 

Alla 5-6 åringarna på de olika förskolorna träffas en gång i veckan för gemensamma 

aktiviteter. Barnen får på så sätt kontakt med andra jämnåriga och lär sig ta instruktioner 

från annan personal än Drakens egen, allt för att underlätta övergången till 

sexårsverksamheten. 

Vi gör också regelbundna teater- och muséebesök, liksom sagoläsning, sångsamlingar, 

experiment m.m. 

På Draken firar vi barnens födelsedagar, våra vanliga traditioner och några egna.  

 

http://www.matproduktion.se/


 

Inskolning 

Vi har en inskolningsperiod på 2 veckor. All information om ditt barn som du anser vara 

viktig bör du berätta för oss. En vårdnadshavare är med under inskolningen. Den första 

dagen varar inskolningen under vår utevistelse på förmidagen. De följande två dagarna är ni 

med i verksamheten mellan kl. 9-12 och kommer in och äter med oss. Fjärde där efter är ni 

med mellan kl. 8.45-15 och äter, vilar och äter mellanmål. lämnar ni ert barn, men är nära till 

hands. Barnets behov styr inskolningen. 

Vi arbetar med en aktiv inskolning, vilket innebär att ni som vårdnadshavare är närvarande 

under inskolningen och hjälper ert barn med det som behövs. 

Vi använder oss av TYRAappen. Varje förälder får en egen inloggning och kan följa oss på 

bloggen, läsa barnets portfolio, göra ändringar i barnet schema, sjuk- och friskanmäla mm. 

Tider 

Det är viktigt för oss att veta vilka tider ditt barn kommer att vara hos oss för att kunna 

planera vårt arbete på bästa sätt, för barnens aktiviteter samt beställning av mat. För vår 

planerings skull, tänk på de tider ni anmält och ring oss om du blir försenad. 

Barnens tider på förskolan styrs av ert behov av barnomsorg. Behöver ni ändra dessa tider 

bör ni göra detta två veckor i förväg i TYRA. 

Kläder 

Barnet bör ha praktiska och oömma kläder, för såväl inom- som utomhuslek. Flera ombyten 

anpassade efter årstiden bör finnas på förskolan. 

Om du märker ditt barns kläder är det lättare att de kommer tillrätta. 

Sjukdom 

Sjuka barn skall vara hemma. Om ditt barn insjuknar hos oss under dagen eller inte orkar 

med den dagliga verksamheten så kontaktar vi er. Efter feber ska barnet vara hemma minst 

en dag. Meddela frånvaro så tidigt som möjligt, dock senast klockan 07.30 via TYRA, SMS, 

mejl eller telefonsamtal. 

Friskanmälan görs på samma sätt som sjukanmälan så snart ni vet att barnet kommer att 

komma tillbaka till verksamheten. Dock senast kl. 7.30 samma dag. I övrigt gällande sjukdom 

se kapitel längre fram. 

Utvecklingssamtal 

Vi erbjuder ett samtal per läsår (vt), eller fler om behov finns, då du som vårdnadshavare får 

prata med personalen om just ditt barns situation på förskolan. Du som vårdnadshavare kan 

vid behov önska ett utvecklingssamtal när som helst under året. 

 

 



 

Föräldrakooperativ 

Att bedriva förskoleverksamhet i privat regi ger vårdnadshavare möjlighet att få en stor 
insyn i den egna barnomsorgen. Det är samtidigt förenat med ett särskilt ansvar. 
  
I en ekonomisk förening är alla medlemmar delägare. Det innebär att vi bland annat 
förpliktar oss att följa kommunal lagstiftning beträffande barnomsorg, att vi har ett 
arbetsgivaransvar och att vi följer svensk lagstiftning beträffande ekonomisk förening. För 
att detta ska vara möjligt måste alla medlemmar vara beredda att ställa sin tid och 
kompetens till förfogande.  
  
Vilka åtaganden har jag som förälder? 
Vi har ett joursystem där ni vårdnadshavare har ett antal jourdagar per termin (beroende på 
antalet familjer). På dessa dagar skall jourhavande vårdnadshavare kunna rycka in vid t.ex. 
sjukdom och andra tillfällen då personalstyrkan reduceras. Det är inte ofta jouren behöver 
utnyttjas, men det är viktigt för den dagliga ruljangsen att alla vårdnadshavare ser till att de 
eller någon ersättare verkligen finns till hands om behovet uppstår. 
  
Det innebär också att man frivilligt engagerar sig och tar på sig ansvar som att sitta med i 
styrelsen, fixargruppen eller i festkommittén. 
 
Stockholm Stad skickar ut en brukarenkät en gång/år som ni vårdnadshavare ska svara på. 
  



 

 
 

Köregler 

Syskon har förtur därefter följer hur länge ni stått i kön.  
Vi följer Stockholm Stads köregler. 
 
 
 
 

Avgifter 

Vi följer Stockholms Stads taxor och avgifter. 

Se https://forskola.stockholm/avgifter/ för mer information om avgiften. Där finns bland 

annat information om gällande belopp för heltid/deltid, möjlighet att beräkna ens 

månadsavgift samt blankett för att anmäla ny eller förändrad inkomst. 

Du som vårdnadshavare ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i 

fritidshem. För Förskolan Draken gäller följande: 

1) Avgiften ska betalas i förskott till Drakens bankgironummer 5469-2603  

2) Specificera månad(er) samt vilket/vilka barn avgiften avser i betalningstexten  

3) Vårdnadshavare är gemensamt ansvariga att avgiften betalas in enligt ovanstående  

4) Förskoleplatsavgiften betalas 12 månader per år d v s även sommarmånader 

 

Notera att vi inte gör några utskick med inbetalningskort och vid förändring av taxa p g a 

ändrade familje- eller arbetsförhållanden skall ni meddela detta till kassören. Om ni betalar 

flera månader i förskott så kom ihåg att avgiften oftast förändras i januari månaden för 

följande år. För frågor eller funderingar vänligen kontakta kassören på: 

kassor@forskolandraken.se 
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För ett friskare Draken 

Riktlinjer vid sjukdom 
När ditt barn är febrig och sjuk är det enkelt att förstå att det måste vara hemma från 
förskolan. Här kommer riktlinjer för när och hur sjuk ditt barn skall vara för att det skall 
stanna hemma och krya på sig. 
 
Vi följer i regel Vårdguidens riktlinjer vid sjukdom, men kan i vissa fall göra egna 
bedömningar. Till exempel då vi märker att barn har återkommande sjukdomssymptom eller 
då många insjuknar i samma infektion. Då är det pedagogernas bedömning som gäller med 
stöd av styrelsen. 
 
Allmäntillståndet avgör om barnet ska vara på förskolan eller inte. Man kan vara sjuk utan 
feber. Även då barnet kan ha sovit dåligt under natten bör man göra ett avvägande om 
barnet orkar med en dag på förskolan med alla dess aktiviteter. 
Pedagogerna gör en bedömning då de märker att barnet inte mår bra och tar ett beslut om 
barnet klarar av verksamheten eller inte. Om personalen anser att barnet inte orkar med att 
vara i verksamheten, ringer de efter vårdnadshavarna som ska hämta sitt barn. Vi vill 
undvika vidare smittspridning, då de flesta sjukdomar smittas som mest i början av 
sjukdomsförloppet, samt för att verksamheten ska kunna fortsätta utan att ta en pedagog till 
det sjuka barnet under en allt för lång tid. 
Om personalen gör bedömningen att barnet ska vara hemma dagen efter, ska detta 
respekteras.  
 
Feber talar för en infektion. 
Barnet skall stanna hemma tills febern är borta samt ett feberfritt dygn. Efter en infektion 
med feber ska barnet få en dag hemma för återhämtning innan barnet återkommer till 
förskolan. Detta för att barnet ska okar vara med på förskolans aktiviteter.  
 
Diarréer samt magsjuka. Barnet ska ha haft 48 h symptomfria timmar samt att barnet ska ha 
normal avföring innan återkomsten till förskolan. Gäller även vid endast en kräkning. Syskon 
ska stanna hemma! 
Vid vinterkräksjuka eller då magsjukan återkommer kan personalen bestämma att barnet 
måste vara hemma upp till 4 symptomfria dagar. 
 
Medicinering. All akut medicinering som måste tas dagtid görs i hemmet, som till exempel 
antibiotika. Långvarig medicinering, intermittent eller konstant, kan ges av pedagogerna om 
delegering skett från föräldrarna med tydliga skriftliga instruktioner. 
 
Covid 19 Har barnet även lättare symtom som snuva, hosta, nysningar, magbesvär mm. Ska 
barnet stanna hemma tills de haft två symtomfria dygn. Endast symtomfria barn och 
vårdnadshavare får vistas i Drakens miljöer.  
 
 

Friska barn och friska pedagoger är vår målsättning. 
Det enda sättet vi kan göra det på är tillsammans! 


