
Varmt välkommen till vår 
förskoleverksamhet 
i Larv och Vedum!
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Inskolning
Efter ert första besök på förskolan då vi har berät-
tat om vår verksamhet, ni har kunnat ställa frågor 
och barnet har skrivits in, följer en aktiv inskol-
ning tillsammans med vårdnadshavarna och bar-
net under en tvåveckorsperiod. Mer information 
om vad det innebär får vårdnadshavare i separata 
instruktioner.

Under inskolningen har vi ett inskolningssam-
tal där vi pratar om barnets behov.  Pedagogerna 
berättar också om förskolan och svarar gärna på 
frågor. 

En tid efter inskolningen bokas ett uppföljnings-
samtal, där vi går igenom hur ni upplevde inskol-
ningen och hur ert barn har det på förskolan. 

Vi genomför även utvecklingssamtal där vi pratar 
om ditt barns vistelse på förskolan varje läsår. 

Om det finns behov av fler samtal, bokas det med 
personalen. Vi bjuder även in till ett föräldramöte 
och erbjuder samtalskvällar. 

Våra rutiner
En vanlig vardag på förskolan Arken brukar se 
ut så här:

  6.00 Förskolan öppnar
  8.00 Frukost

Lek ute och inne
11.30 Lunch

Vila efter lunchen
15.00 Mellanmål

Lek ute och inne
17.30 Förskolan stänger

Förskoleappen Tyra
Alla vårdnadshavare får tillgång till Tyra, som är en 
digital mötesplats för vårdnadshavare, pedagoger 
och barn. Här delar vi olika dokument och viktig 
information. Det är också här vi samlar all viktig 
information som rör barnet. 

I Tyra kan vi lägga ut bilder, videofilmer och text 
som visar vad vi gör på dagarna i förskolan. Det är 
bara ni vårdnadshavare och vi pedagoger som kan 
se detta. Appen är säker och trygg och följer lag-
stiftningen för hantering av personuppgifter. Inget 
delas vidare till utomstående eller sociala medier 
etc. Hjälp för att starta och använda ges vid start, 
men den är mycket lätt att använda. 

Varmt välkomna tillVarmt välkomna till
Förskolan Arken!Förskolan Arken!

Här har vi samlat viktig information till vårdnadshavare med barn i någon av 
våra fina förskolor: Arken i Larv eller Arken i Vedum!

Spara broschyren, den kommer att behövas. Vi informerar även fortlöpande både muntligt och 
skriftligt på olika sätt, så känn ingen oro över att inte komma ihåg allt. 
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Försäkringar
Barnen är försäkrade genom Vara kommuns avtal 
för förskolebarn under sin vistelse på förskolan och 
på fritiden. 

För mer information, se på kommunens hemsida: 
vara.se/barn-och-utbildning/forsakring/

Stängda dagar på förskolan
Några dagar stänger vi förskolan för att personalen 
ska få tid till kompetensutveckling, vanligen fyra 
dagar per år. Datum för dessa dagar läggs ut på 
Tyra och meddelas tre månader i förväg.

Dina kontaktuppgifter
Det är viktigt att vi alltid har aktuella kontaktupp-
gifter så att vi kan nå vårdnadshavare vid behov. 
Vårdnadshavare ansvarar för att lägga in ändrade 
kontaktuppgifter i Tyra. Det går även bra att be per-
sonalen om hjälp med detta.

Barnets vistelsetid
Inom vistelsetiden ingår vårdnadshavarnas arbets-
tid/studietid, restider samt tid för lämnande och 
hämtande av barnet och samtal med personal. 
• Barn till vårdnadshavare som är arbetslösa, ga-

ranteras plats inom förskoleverksamheten med
15 timmar per vecka.

• Barn till föräldralediga för vård av annat barn
garanteras plats inom förskoleverksamheten 15
timmar per vecka.

• Barn till arbetslösa och föräldralediga uppgår
vistelsetiden till 15 timmar per vecka. Tiderna
är fasta och bestäms av rektor på respektive
förskola.

När ska barnet vara hos oss?
Det är viktigt att vi i god tid får veta hur vistelsen 
för barnen ser ut, så att vi kan göra vad vi behöver 
för att barnets vistelse ska fungera.
• Schema över vistelsetiden lämnas snarast efter

att plats erhållits, men senast i samband med
inskolningens början.

• Varaktiga förändringar av
vistelsetiden som gäller
minst åtta veckor, lämnas se-
nast 14 dagar innan ändring-
en börjar gälla.

• Kortare tillfälliga ändringar
rörande vistelsetiden avtalas
med personalen.

• Schematider läggs in av
vårdnadshavaren i appen
Tyra, lägg in schema så långt som arbetstiderna
är kända*

*De två närmaste veckorna är alltid låsta i Tyra för att
personal ska kunna lägga in de ändringar som önskas,
för att vi ska kunna planera personal utifrån verksam-
hetens behov.

När vårdnadshavare är lediga
Vid förälders semester eller annan ledighet är bar-
net inte kvar i förskolan.

Frånvaro
Vid ledighet från förskolan behöver ni meddela 
personalen om detta. Det görs enklast via en från-
varoanmälan i Tyra, där ni skriver att ert barn är 
ledigt, så ändrar vi i ert barns schema. 

Sjukanmälan
Anmäl sjukt barn som frånvaro i Tyra. Ange kort-
fattat vilka symptom barnet har. Det är barnets all-
mäntillstånd som avgör om hen orkar vara en hel 
dag på förskolan och delta i alla aktiviteter eller ej.  
Ibland blir barnen sjuka under dagen hos oss. Då 
ringer vi och ber er hämta ert barn. (Mer informa-
tion om detta ges på andra sätt också.) 

Hämta och lämna barn
När vårdnadshavare hämtar och lämnar barn, är 
det ett krav att ni alltid försäkrar er om att någon 
ur personalen vet om att ni lämnar/hämtar barnet.
Vid hämtning av barn vill vi alltid försöka hinna 
med en avstämning kring hur dagen varit. För att 
vi ska kunna bemöta ert barn på bästa sätt under 
dagen, är också vi tacksamma om ni informerar oss 
om det hänt något utöver det vanliga hemma, som 
skulle kunna påverka ert barn under dagen.

Vill ni prata om något som är av lite djupare karak-
tär bokar vi gärna in samtal, där vi avsätter tid för 
detta. Det går att boka samtal med präst eller dia-
kon om så önskas. De är vana att tala om svåra sa-
ker i livet och lyder under sekretess. Tänk gärna på 
att det inte är alla samtal som lämpar sig när bar-
nen hör på. För barnens bästa behöver vi även som 
personal i första hand ha fokus på barngruppen. 

Ring oss om ni av någon anledning blir förse-
nade, så förbereder vi barnet på detta.

Ska någon annan hämta barnet?
Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta 
ert barn, måste ni informera personalen om detta. 
Har vi inte fått information om att någon annan 
än vårdnadshavaren ska hämta barnet, kommer vi 
inte att lämna barnet till någon annan. Vi ringer för 
att kontrollera att allt stämmer.  

Taxa från 3 års ålder
Den 1 augusti det år barnet fyller tre år gäller 
Allmän förskola. Allmän förskola innebär avgifts-
fria 15 tim/v = 3 tim/skoldag. Allmän förskola 
följer skolans läsårstider. Om barnet har plats hela 
året ut gäller maxtaxa. Debiteringsmässigt sker 
övergången från förskoleverksamhet till skolbarn-
omsorg (”fritids”) per den 1 augusti.
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Övrig praktisk information!

Blöjor
Vårdnadshavare ansvarar för att det finns blöjor på 
förskolan för det barn som använder detta. I appen 
Tyra finns en funktion som visar när det är dags att 
fylla på med blöjor för ditt barn på förskolan (eller 
annat). 

Vilostund
 
Barnen har en stunds vila efter lunchen. Om ditt 
barn brukar ha napp, gosedjur eller något annat för 
att somna, lämnar ni det på förskolan. Använd gär-
na Tyra för eventuell information om detta.

Födelsedagar
När ett barn fyller år, firar förskolan detta på egen 
hand. Barnet eller vårdnadshavare tar alltså inte 
med sig något att bjuda på hemifrån. Vi gör så för 
att vara säkra på att barn med allergier inte råkar 
få i sig något olämpligt och även för att alla barn 
ska firas med samma likvärdiga uppskattning. 

Om ni vill fira barnet med kalas för kompisar-
na hemma, sker inbjudan utanför förskolan. 
Inbjudningslappar får inte läggas i barnens fack 
eller affischeras på förskolan.

Kläder
Vårdnadshavare ansvarar för att det alltid finns 
tillgång till rätt kläder på förskolan. 

• Gå igenom kläderna med jämna mellanrum för 
att se om det behöver fyllas på eller bytas ut till 
större storlekar. Vi försöker i möjligaste mån 
hålla reda på alla strumpor och andra kläder, 
men det händer att kläder kommer bort. 

• Märk gärna barnens kläder med namn, då är 
det större chans att de kommer tillrätta.

I Tyra finns en funktion som visar om du behöver 
fylla på med extrakläder för ditt barn på förskolan. 

Mat och specialkost
På förskolan serveras frukost, lunch och mellan-
mål. Vi har även en fruktstund på förmiddagen. 

Frukost och mellanmål tillagas av personal på för-
skolan. Lunchen kommer från skolköket på Vedums 
skola. 

Om ditt barn har behov av specialkost hittar ni 
information på Vara kommuns hemsida: 

vara.se/barn-och-utbildning/specialkost

Där finns även de blanketter för olika behov: 

• Specialkostanmälan medicinska skäl
• Specialkostanmälan övrig specialkost

Om ditt barn har specialkost är det extra vik-
tigt att du informerar förskolan om barnet inte 
ska äta mat hos oss en dag (ledig, sjukfrånva-
rande etc) så att vi kan avbeställa maten.  

Förbud mot nötter!
Vi har förbud mot jordnötter, nötter och 
mandel på förskolorna!

Tänk därför på att inte ta med eller låta barnet ta 
med mat, godis, snacks, kakor eller liknande till 
förskolan. Det får inte heller ligga mat i barnens 
väskor eller vagnar, detta för att undvika att barnen 
får i sig något som utlöser en allergisk reaktion.  

Fotografering
Ibland bjuder vi in vårdnadshavare till olika aktivi-
teter tillsammans med barnen.

OBS! Med hänsyn till barnens integritet är det 
inte tillåtet att lägga ut bilder på sociala me-
dier där andra barn än det egna barnet finns 
med! 

Information om förskolans 
personal och samverkan m.m.
Tystnadsplikt
Vid förskolan råder tystnadsplikt och detta gäller 
all personal, vikarier, studenter, utomstående som 
hälsar på. Det betyder att vi inte pratar med andra 
vårdnadshavare eller någon annan om saker som 
rör er familj. Tystnadsplikten regleras av 29 kapit-
let 14 § Skollagen.

Anmälningsplikt 
All personal inom förskolan har anmälningsplikt 
enligt socialtjänstlagen. 

• Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till so-
cialtjänsten om vi känner en oro för att ett barn 
på något sätt far illa. 

• Om oron handlar om fysisk misshandel eller 
sexuellt utnyttjande görs anmälan utan att in-
formera vårdnadshavare först. 

Specialpedagog
Förskolan har vid behov tillgång till specialpedago-
gisk kompetens. Råd och stöd kan sökas hos spe-
cialpedagog via Vara kommun av vårdnadshavare.
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Bra att veta!
- om förskolans pedagogiska 
verksamhetsuppdrag
Förskolan bedrivs i enlighet med våra styrdoku-
ment såsom skollag, läroplan för förskolan och 
barnkonventionen. 

I vår läroplan finns inga ”uppnåendemål”. Det be-
tyder att vi inte ska bedöma vad varje barn preste-
rar.  Däremot har vi som förskola ansvar för att ge 
varje barn förutsättningar att utvecklas inom olika 
målområden. 

I våra utvärderingar analyserar vi kontinuerligt 
hur väl vi lyckas med detta uppdrag. Vi följer även 
upp vad vi kan göra för att vidareutveckla verksam-
heten. Vårt fokus ligger alltid på att skapa en trygg, 
rolig och utvecklande verksamhet för barnen. 

Studenter och praktikanter
I våra verksamheter tar vi ibland emot studenter 
och praktikanter. Alla som kommer till oss för att 
arbeta med barn, måste uppvisa utdrag ur Polisens 
belastningsregister. 

Vikarier
Vid sjukdom eller ledighet tar vi vid behov in vika-
rier. Vi arbetar för att i första hand ta in vikarier 
som känner till verksamheten och barnen. 

Vi brukar undvika att nya vikarier öppnar, stänger 
eller byter blöjor. Om flera ur personalen skulle bli 
sjuka samtidigt, kan vi dock tvingas till detta. Vi 
försöker då alltid informera vårdnadshavarna om 
det. 

I sällsynta fall kan det hända att vi inte får vikarier 
alls. Med hänsyn till barnens säkerhet, ser vi till att 
vårdnadshavare får hämta sina barn. Detta är ett 
beslut som tas av rektor och som enbart används 
när vi redan uttömt alla andra möjliga lösningar. 

Samverkan med BVC
Förskolan samverkar med BVC (barnavårdscen-
tralen) om generella ämnen som rör alla barns 
solvanor, kostvanor, kommunikation, sömnvanor, 
hygien etc. Det gäller även kring enskilda barn men 
då endast med vårdnadshavares godkännande.

Samverkan med Svenska kyrkan 
Varabygdens församling

Barngruppen får med jämna mellanrum träffa nå-
gon anställd i Varabygdens församling som är en 
del av Svenska kyrkan. Våra förskolor har nära till 
kyrkolokaler och församlingshem med mötesplat-
ser öppna för både stora och små. Det kan vara en 
församlingspedagog, en präst eller barnledare för 
en stunds aktivitet. 

Vi kan även t.ex. göra besök i kyrkan intill och titta 
på alla spännande saker där, sjunga sånger vi bru-
kar göra i kyrkans barngrupper m.m. Om du inte 
vill att ditt barn ska delta i detta, låter du oss veta 
det så löser vi det. 

Genom församlingen har du som förälder möjlighet 
att få samtalsstöd och råd från diakon. Prata med 
rektor eller personal om du har funderingar kring 
detta.  

Klagomålshantering
Håller du av någon anledning inte med om att allt 
är bra, tar vi gärna emot dina synpunkter. I första 
hand vänder du dig till vår rektor om det gäller 
något du inte känner att du vill ta direkt med vår 
personal. 

Vi har en klagomålshantering du kan läsa mer om 
på vår hemsida. Där kan du också skicka in dina 
synpunkter via ett formulär enligt instruktionerna:

https://www.svenskakyrkan.se/vara/
klagomalshantering-forskolan

size of imprint on backpack matched �t above pocket with margins

Alla förskolebarn som  börjar 
hos oss får en egen ryggsäck som 
syns ordentligt. Använd den gär-
na för barnets saker till och från 
förskolan!
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Bibeln berättar om ett tillfälle när Jesus mötte barn. De vuxna tyckte att barnen mest var i vägen. 
Då Jesus var ute och gick med sina efterföljare, började några av dessa att bråka om vem som var 
märkvärdigast inför Gud. Jesus svarade med att förklara hur den som vill vara betydelsefull, måste 
bli obetydlig i människors ögon och betjäna sina medmänniskor med ett barns inställning.

Jesus ställde sen ett av barnen framför sig, lade armen om det och sa: ”Den som tar emot ett sånt barn i mitt 
namn, den tar emot mig. Och den som tar emot mig tar inte bara emot mig, utan också Gud som har sänt 
mig.” Du kan läsa om detta i Markusevangeliet kapitel 9 vers 33-37 i Nya Testamentet (med bibeltext). Barnen 
har därför en särställning i kristen tro.  Jesus kastade om samhällets syn på barn och visade hur viktiga de 
är för Gud - och människor. Att framhålla barnen på detta sätt, är inte alltid självklart.

Svenska kyrkan följer ett regelverk som kallas Kyrkoordningen. Där beskrivs vad kyrkan ska prioritera och 
ägna sig åt. Inledningen till Kyrkoordningen börjar med att göra som Jesus gjorde: lyfta fram barnen. Det är 
vad vi vill göra i Varabygdens församling också. Därför bedriver vi förskoleverksamhet och vi planerar för att 
kunna fortsätta med det i framtiden också. 

”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför 
särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.” 

Ur inledningen till Kyrkoordningen

Barnens 

väl - vårt 

uppdrag!
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Några bakgrundsfakta till: 

Svenska kyrkans engagemang 
för barn i samhället!

Sverige har undertecknat FN:s barnkonven-
tion och sedan 2020 är den även lag. 

I barnkonventionens artikel 27 fastslås varje 
barns rätt till den levnadsstandard som krävs för 
dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och so-
ciala utveckling. För de flesta av de områden som 
Barnkonventionen räknar upp,  utgör 14 punkter 
i vårt land samhällsfrågor, där t.ex. hälsovård och 
utbildning ingår. 

Svenska kyrkan har en lång tradition av att un-
dervisa. De första stegen till en svensk allmän skola, 
med utbildning som gav alla människor rätt att lära 
sig läsa, räkna och skriva, började i kyrkans regi. Ofta 
var det en präst som tillsammans med sin hustru och 
klockringaren hjälpte sina församlingsbor att läsa. 
Vanligen var det texter man hade tillgång till, som 
psalmer och bibeltexter. Men det blev även nödvändigt 
att lära sig räkna och skriva. Prästen kunde få hjälpa 
till att tolka avtal och lagar samt förmedla viktiga ny-
heter. Det var inte ovanligt att en församling kunde 
gå ihop om att sponsra en prästutbildning, något som 
brukade löna sig för ortsborna på sikt. Senare växte 
ett samhälle fram där skola och utbildning blev sta-
tens angelägenhet. 

En förändring i relationerna mellan kyrkan och 
staten skedde år 2000, då de tidigare lagstiftade re-
lationerna i det närmaste upplöstes. Inga kyrkliga or-
gan är längre statliga eller kommunala myndigheter. 
Den tidigare Kyrkolagen ersattes av Kyrkoordningen 
(fastställs av Kyrkomötet). Svenska kyrkan har idag en 
demokratisk ordning med förtroendevalda politiker 
som väljs i kyrkoval var fjärde år. Dessa beslutar om 
kyrkans utveckling och inriktning. 

För att ge barn rätt till andlig utveckling behövs 
redskap. Barnets rätt till andlig utveckling innebär 
att det ska ha tillgång till den egna trostraditionens 
heliga rum, riter, seder och bruk.  Något missvisande 
avses ofta enbart föräldrarnas ansvar, men det är ock-
så hela samhällets och alla trossamfundens ansvar. Vi 
tar gärna vårt ansvar så att vi alla hjälps åt för hela 
Varabygdens bästa!



Förskolan Arken i Larv och Vedum

Förskolan Arken i Larv:

Telefon: 0512-79 72 82 eller 0512-79 72 83

Förskolan Arken i Vedum:

Telefon: 0512-79 72 81

Det går alltid att nå någon av oss på förskolan under hela dagen under våra 
öppettider mellan klockan 6.00 - 17.30

Ibland kan vi ha svårt att svara direkt, särskilt telefonsamtal. Exempel på 
situationer då vi har svårt att svara, är under måltiderna och under vilan 
efter lunch (se våra schematider). 

Är det bråttom – ring igen så svarar vi alltid!

Skicka i övrigt gärna meddelanden via appen Tyra. Om vi ser att det inte 
brådskar, kan vi svara kort med endast ett ”Ok!” och inte mer än så, detta 
för att vi behöver fokusera på barnen. Vi har då ändå läst meddelandet. 

Rektor för våra förskolor:

Gunilla Nylén, rektor 

Telefon direkt: 0512-79 72 84

Mobiltelefon: 072-588 85 34 (även sms)

E-post: gunilla.nylen@svenskakyrkan.se

Kontaktinformation Vara kommun: 

Telefon (växel) 0512-31 000

E-post: vara.kommun@vara.se

Besöksadress:

Vara kommun, besöksadress: Stora Torget 8, Vara


