
 

 

 

 

 

 

  Välkommen till 
 Utmelands förskola 

  Avdelning Igelkotten 

 

 

 

  Alla är olika och lika bra 

 

 



 
 

Utmelands förskola har funnits sedan 1974. Förskolan består av 4 
avdelningar med barn 1-4 år och 2 avdelningar med barn 4-6 år. 
 
 

Förskolans verksamhet 
 
De som arbetar i förskolan ska främja barns lärande och utveckling 
utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan och 
skollagen. 
 
Enligt förskolans läroplan (Lpfö18) ska förskolan vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. 
 
Vi pedagoger är aktiva för att bygga/forma verksamheten i en trygg 
miljö som inspirerar och stimulerar barnens lek och kreativitet, och 
utvecklar alla läroprocesser.  
 
Vi vill ta tillvara barnets nyfikenhet och fantasi genom en öppen 
kommunikation mellan barn och vuxna, så de mer och mer kan 
påverka utbildningen med egna initiativ. 
 

Hemmen 
Förskolan är i första hand till för barnets egen skull, för dess 
utveckling och lärande. Omsorg, utveckling och lärande ska bildas 
till en helhet på förskolan.  Vi vill skapa en trygg och nära relation till 
hemmen.   
 
Du informeras om verksamheten kontinuerligt genom: 
daglig kontakt, informationsbrev, anslagstavlor, dokumentation, 
förskoleappen, föräldramöte, utvecklingssamtal, drop in-fika och 
hemsidan.   
 
All personal som arbetar här har tystnadsplikt. 

 
 



 
 

Organisation 

Monica Gunnars Jareholm, rektor   0250-26467 

Lena Erikson, biträdande rektor   0250-26337 

Igelkotten                                                                 0250-26469         076-138 66 76 
Nyckelpigan 0250-26447         076-138 66 49 
Tallkotten 0250-26449         076-138 66 29 
Fyrklövern                                                                 0250-26479         076-138 66 79 
Ekan 0250-26470         076-138 31 90 
Fyren 0250-26476         076-118 41 72 

 

En dag på Igelkotten 
Tid Aktivitet 
6.30            Öppnar vi på torget 
7.00            Går vi till respektive avdelning 
7.30 -8.00      Äter vi frukost                                                         
8.00 - 9.00 Fri lek/aktivitet 
9.00 - 11.00     Delar vi oss i olika grupper både ute och inne och har 

Projektarbete - Social kompetens/Värdegrund, Matematik, 
Språk/Kommunikation, Bild, NTA, Hälsa/Rörelse 

11.00           Lunch 
11.45 (ca)  Vila 
13.00           Ute-/innelek 
14.30           Mellanmål 
16.00 (ca) Samlas alla avdelningarna på Torget 
16.30 Avdelningarnas dörrar låses, ingång vid stora entrén 
18.30           Stänger förskolan 

 
Varje morgon har vi avdelningsplaneringar i huset.  
Ring eller Sms:a och ändra i Förskoleappen senast 7.00 när barnet är 
ledigt/sjuk. När barnet ska komma tillbaka efter ledig/sjuk gäller 
samma sak.  
 
Viktigt att ni meddelar om någon annan ska hämta barnet. Vid 
försening ring alltid och meddela oss. 



 
 

Lite praktiskt att tänka på 
För att barnen skall kunna delta i förskolans aktiviteter behövs 
kläder efter årstiden och rejält med ombyten. Var noga med att 
märka barnens kläder och skor med namn. Märkpenna finns att låna 
på förskolan. Ta med blöjor till förskolan om ditt barn använder det 
(ej Up&Go). 
 

Det ska alltid finnas: Till höst/vinter/vår ska det finnas: 
2 par byxor 
2 par strumpor 
2 par trosor/kalsonger 
2 långärmade tröjor 
1 t-shirt 

Regnkläder och stövlar 
1 tjock tröja och 1 par tjocka sockor 
Överdragsbyxor/fleecebyxor/vindbyxor 
2 par tumvantar 
Vinteroverall och varma vinterskor 

 
 

 

Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamheten  
Sjuka barn kan inte tas emot i förskolan. Tänk på smittorisken för de 
andra barnen. Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till 
förskolan efter en infektion.  
Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt 
och orka delta i förskolans alla aktiviteter och rutiner. Ett feberfritt 
dygn hemma och utan febernedsättande medel är dock en bra 
tumregel.  
Vid ögoninflammation ska barnet stanna hemma till dess att det är 
symtomfritt och vid svinkoppor tills utslagen torkat ut. 
Efter maginfektion kan barnet återgå till förskolan när det varit 
symtomfritt i minst 48 timmar. Även syskon i förskoleåldern ska 
vara hemma. Samråd bör dock ske med förskolepersonalen.  
Tvätta ”gosedjur” och liknande om barnet är/varit sjuk, de kan vara 
en smittkälla. 
Vid svårare infektioner gäller andra riktlinjer. Vid behov rådgör 
personal med rektor och/eller smittskyddssjuksköterska. 
Medicinering utförs endast undantagsvis. 
Förskolan har hygienregler för personal och barn.  
Mer information kring sjukdomar finns på www.1177.se. 



 
 

UV-strålning 
Under soltid ska ditt barn ha med sig följande till förskolan: 

Heltäckande tunna kläder 
Något att ha på huvudet, t.ex. solhatt, keps 
Eventuellt solglasögon, dessa behöver inte vara dyra, det är bara 
glasögon med gula glas som inte håller måttet.        
Viktigt att Ni smörjer barnet på morgonen som komplement till 
heltäckande kläder, använd vattenfast, parfymfri solkräm, 
solfaktor 30.  

 
 
Astma 
Eftersom vi har personal och barn på förskolan som har astma ber vi 
er att tänka på att inte använda parfymer eller andra preparat med 
starka dofter när ni besöker oss på förskolan.                
 
 

Bildhantering 
Fotografering på andras barn på förskolan är inte tillåtet. Därmed är 
det inte tillåtet att lägga ut fotografier på barnen från förskolan, 
som inte är era egna barn, på sociala medier eller liknande. 
Vi har också barn på våra förskolor i kommunen som lever med 
skyddad identitet.  
 
 

Behandling av personuppgifter 
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för 
myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens 
verksamhetsområde.  
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. 
Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem 
och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Läs mer på 
www.morakommun.se  

 



 
 

Villkor och regler för plats i förskola 
 
Förskoleverksamhet (barn 1-5 år) tillhandahålls i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller 
barnets eget behov. 
 
För att få plats i förskola skall barnet vara minst 1 år. För omsorg 
mer än 15 timmar per vecka krävs att föräldrar/vårdnadshavare 
skall vara förvärvsarbetande eller studerande. För barn till 
arbetssökande och föräldralediga är vistelsetiden begränsad till 15 
timmar per vecka för förskolebarn (1-5 år). Man kan välja mellan 4 
dagar eller 5 dagar. 
 
Alla barn erbjuds 525 timmar om året i avgiftsfri förskola från och 
med höstterminen det år de fyller tre år. Man kan välja mellan 
o terminsplats-avgiftsfri (15 tim/vecka under skolans terminstid) 
o helårsplats-ordinarie avgift, reducerad med 30% september-

maj.  
Juni - augusti ordinarie avgift utan reducering. 
 
Barnets vistelsetid bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och 
restider till och från arbetet. Arbetstider för vårdnadshavare ska 
alltid finnas på enheten där barnet har sin placering. Förskolor 
öppnar tidigast 06.30 och stänger senast 18.30. Vid skiftarbete 
gäller särskilda regler.  
 
De grundregler som finns innebär att du normalt inte kan få 
kommunal barnomsorg under den tid då du t.ex. har semester eller 
deltar i fritidsverksamhet o.s.v. Undantag kan göras efter särskild 
prövning. Beslut fattas av rektor. 
 
När vårdnadshavare är sjuk får barnet vistas på förskolan enligt 
schema eller enligt överenskommelse med personal/förskolechef. 
Barnens schematider lägger ni in i Förskoleappen. 



 
 

Tänk på att ändra uppgifterna på Hypernet vid/om: inkomständring, 
förändring av studie-/arbetstider som påverkar överenskommen 
placeringstid gäller både ökning och minskning, adressändring, 
familjeförhållandena ändras. 

 
Begränsningar i vistelsetiden: 
Julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton är 
kommunens barnomsorgsställen stängda.  
 
Fem dagar per år får barnomsorgsenheter stängas för personalens 
fortbildning och planering. Om ni inte kan ordna annan omsorg då vi 
stänger heldag ska detta meddelas förskolan senast två veckor före 
aktuellt datum. Vi ordnar då alternativ tillsyn. 

Läsåret 2019/2020 stänger förskolorna: 
2019: 
16 augusti 
9-10 september 
2020: 
7 januari 
23 mars 
15 juni 
En jourförskola kommer att vara öppen. 
 
En gång i månaden kommer vi att stänga kl. 16.00 för fortbildning- 
och planeringstid för personalen. Om ni inte kan ordna med 
hämtning senast kl. 16.00 de dagarna ska detta meddelas förskolan 
senast en vecka före aktuellt datum så ordnar vi alternativ tillsyn. 
Dessa datum gäller: 7 okt, 12 nov, 2 dec, 3 feb, 3 mar, 6 apr, 5 maj 
  

Försäkringar - information vid skada 
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för barn, 
elever, ungdomar och andra grupper inom Mora kommuns 
verksamhetsområde. Läs mer om försäkringen i försäkringsbeskedet 
på www.morakommun.se. 
 

http://www.morakommun.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.morakommun.se 


