
Välkommen till Burlövs förskolor

kommun
Burlövs

Förskolan,  
där alla barn  
får lyckas!



Burlövs förskolor
Varje barn skall tillsammans med sina vårdnadshavare få en god introduktion  
i förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete 
med hemmen ska förskolan främja barns utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

Vi känner ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal 
och barnens familjer. 

V-klass: Vår plattform där ni lägger in barnens vistelsetider och där ni kan följa  
verksamheten genom dokumentationer. 

Våra förskolor är sockermedvetna samt mandel- och nötfria. Måltiderna i förskolan 
ger alla barn möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. 

Förskolorna har fyra utvecklingsdagar per år, då har endast en förskola  
i kommunen öppet. 
 
Vi skall enligt skollagen ( 8 kap 11 § Skollagen ) erbjuda ett utvecklingssamtal per år. 
Samtalen skall handla om barnets utveckling utifrån det uppdrag som förskolan har. 
Vi ska se till att verksamheten formas så att alla barn har rätt att utvecklas så långt 
det är möjligt. Barn från 3 års ålder erbjuds att delta i samtalen.
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Skollagen, Lpfö 18

https://bit.ly/skollagen

Barnkonventionen

www.barnombudsmannen.se

Som stöd för arbetet med allas lika värde  
och mot kränkningar, ska förskolan utarbeta 
en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Den finns att tillgå på samtliga  
förskolor. Förskolan ska systematiskt och  
målinriktat arbeta för att främja alla barns  
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning.

Plan mot diskriminering  
och kränkande behandling

Bra måltider i förskolan

www.livsmedelverket.se

Våra mål och styrdokument

Läroplan för förskolan
Lpfö 18

FÖRSKOLAN
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Språktrappan är byggstenen 
till dagens SPRÅKGARANTI.

Språkutvecklande arbetssätt  
i Burlövs kommun
I Burlöv arbetar vi utifrån en Kulturgaranti och Språkgaranti. Alla barn garanteras  
en mångfald av språkutvecklande upplevelser under sin tid i förskolan.

Socialtjänstlagen
Verksamhet som berör barn och 
unga har skyldighet att anmäla till 
socialnämnden om de i sin verk-
samhet får kännedom om eller 
misstanke om att ett barn far illa.  
(14 kap §1Socialtjänstlagen)

Kvalitativ skolutveckling – ett flerårigt kvalitetsarbete i förskolor och förskoleklasser i Burlövs kommun

kommun
Burlövs

Språktrappan
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Hur ser en introduktion ut?
Introduktionen varar ca två veckor där ni som vårdnadshavare behöver vara med  
på förskolan upp till fyra dagar med maximalt fem timmar per dag.

Första dagen träffas vi tillsammans med er och ert barn för ett kortare besök, där vi i 
samråd mer er gör en första planering av hur introduktionsveckorna ska läggas upp.  
Ni kommer då att få bekanta er med miljön och oss pedagoger.

Tiden barnet ska tillbringa på förskolan utökas och i takt med att barnet knyter an  
till pedagoger och sina kompisar har ni som vårdnadshavare en mindre central  
roll i introduktionen.

Förskolorna utgår ifrån aktuell forskning inom anknytningsteorierna.

Fördelar med föräldraaktiv introduktion i förskolan
• Tryggare barn eftersom vårdnadshavaren visar hur det fungerar på förskolan.
• Vårdnadshavaren får inblick i barnets vardag på förskolan.
• Bättre samverkan mellan förskola och hem.
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Din roll som vårdnadshavare under introduktionen
Under inskolningen är det ni som vårdnadshavare som vägleder ert barn i de  
rutiner som finns på förskolan. Med rutiner menar vi alla vardagssituationer, 
såsom innelek, utelek, påklädning, blöjbyte, samling, måltider och vila. Om ni  
som vårdnadshavare är positiv och aktiv under inskolningen hjälper ni ert barn  
att känna trygghet på förskolan.
Tveka aldrig att fråga något ni undrar över.

Pedagogernas roll under introduktionen
Pedagogerna finns i er närhet och knyter an till ert barn genom barnets initiativ. Alla 
pedagoger på avdelningen är ansvariga för introduktionen. Under introduktionen 
kommer vi även att informera och introducera er i förskolans utbildning.

Vi ser framemot att lära känna er och ert barn!
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Lämning
Under de föräldraaktiva dagarna behöver barnet inte tränas på att lämnas, utan vi tränar 
på att vara tillsammans. Utifrån barnets förutsättningar bestämmer vi tillsammans när 
det är dags att lämna barnet utan er i verksamheten. Det är alltid bra att göra avskedet 
tydligt och vi kommer aldrig tillåta att ni ”smyger iväg” utan att säga HEJDÅ.
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kommun
Burlövs

Kontakt:
Förskolor i Åkarp
www.burlov.se/forskolorakarp

Förskolor i Arlöv
www.burlov.se/forskolorarlov

https://www.burlov.se/forskolorakarp
http://www.burlov.se/forskolorarlov

