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Förskolebarn i
Västerviks kommun

Välkommen till förskolan i Västerviks
kommun!
I den här foldern har vi samlat information om svensk
förskola och förskolan i Västerviks kommun. Den innehåller
grundläggande information om hur förskolan fungerar och
vänder sig till dig som inte vet så mycket om förskolan sedan
tidigare.
Vad är förskola och vad styr verksamheten?
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som
går där. Barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära genom
att leka, skapa och utforska – både på egen hand, i grupp och
tillsammans med vuxna. Förskolan ska lägga grunden för det
lärande som fortsätter resten av livet.
Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och
läroplanen för förskolan. Förskolan innehåller utbildning och
undervisning. På förskolan finns utbildad personal. De
planerar den pedagogiska undervisningen så att barnen får
skapa, lära och utforska.
Förskollärare leder undervisningen, men det finns också
annan personal för att hjälpa till med barnens utveckling och
lärande.
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Förskolans värdegrund
Förskolan har en demokratisk grund. Varje barn ska uppleva
sitt eget och andras värde.
Förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran
och lärande blir en helhet. Det innebär att förskolan i första
hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra
det möjligt för dig att arbeta eller studera.
I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och
lärande. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter,
intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga
arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt,
både själva och tillsammans med andra. Det kan ske genom
sång och musik, bild, dans, drama eller tal och skrift.
Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet.
Barnens språkutveckling är viktigt. Förskolan ska hjälpa barn
med annat modersmål än svenska att få möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Förskolan ska motverka traditionella könsroller. Alla flickor
och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan
begränsningar.
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Välkommen till en förskola i Västervik
kommun!
I Västervik finns både kommunala och fristående förskolor.
Fristående förskolor ska följa samma regler som kommunala
förskolor.
Du ansöker om plats i förskolan för ditt barn via kommunens
e-tjänst.
Om du är nyanländ får du hjälp av samordnaren för
nyanlända att ansöka om en plats i förskolan. Samordnaren
hjälper dig också med vilken förskola du ska välja.
Den svenska förskolan
Förskolan är frivillig och till för barn mellan 1 och 5 år. Efter
förskolan kommer förskoleklassen, grundskolan och sedan
gymnasieskolan.
De flesta barn i Sverige går i förskolan. Här får barnen lära sig
på ett lekfullt sätt. Tillsammans med andra barn får de till
exempel sjunga, måla, dansa, skriva och prata. De pratar både
sitt modersmål och svenska. Att låta sitt barn gå i förskolan är
ett sätt att förbereda barnet för skolan.
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När får barnet gå i förskola?
Utgångspunkten är att alla barn har rätt att gå i förskola tre
timmar varje dag från och med augusti det år barnet fyller 3
år.
Därutöver kan barn ha rätt till förskola från 1 års ålder. Men
bara när du som förälder arbetar eller aktivt söker arbete,
studerar eller är föräldraledig med yngre syskon.
Om du aktivt söker arbete eller är föräldraledig med ett yngre
syskon har ditt barn rätt att vara på förskolan 15 timmar varje
vecka.
Barn kan också ha rätt till förskola om barnet har speciella
behov på grund av familjens situation eller för att barnet av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling.
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Hur lång tid får man vänta på att barnet kan
få börja förskolan?
Förskola ska erbjudas inom 4 månader från att du har lämnat
in en ansökan, om barnet har fyllt 1 år och om övriga villkor
är uppfyllda.
Vi kan erbjuda plats på någon av kommunens förskolor. Det
betyder att det inte är säkert att barnet får plats på den
förskola som du önskar inom 4 månader. Tackar du nej till
erbjudandet du får så kan du få vänta längre på en ny plats.
Kommunen ska försöka se till så att ditt barn får gå i en
förskola så nära ert hem som möjligt.
Introduktion på förskolan
När barnet börjar förskolan ska du som förälder delta i
verksamheten tillsammans med barnet för att barnet ska
känna sig trygg och lära känna personalen och de andra
barnen. Under introduktionen får även du som förälder se
hur förskolan fungerar.
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Vad kostar förskolan?
Om barnet är mellan 1 och 3 år kostar det pengar att vara på
förskolan. Om barnet är över 3 år och går i förskolan i mer än
tre timmar per dag kostar det också pengar. Hur mycket det
kostar beror på vilken inkomst din familj har.
Från och med augusti det år barnet fyller 3 år är det är gratis
att vara på den allmänna förskolan tre timmar om dagen.
När du ansöker om en plats på förskola för ditt barn ska du
lämna uppgifter om familjens totala inkomst. Det är för att du
ska betala rätt avgift för förskolan. Om du inte uppger
inkomst så kommer du att få betala den högsta avgiften.
Västerviks kommun har en maxtaxa. Det betyder att det finns
en gräns för hur mycket ni får betala för förskolan.
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Flerspråkighet i förskolan
Förskolan stödjer barnets utveckling av modersmålet på olika
sätt. Till exempel genom att uppmärksamma språk, kulturer
och länder. Det är viktigt att visa att alla språk är lika
värdefulla. Barnen ska få möjlighet att använda alla sina
språk.
Förskolan ska ge barn med annat modersmål än svenska
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål. Men i förskolan finns ingen rätt till
modersmålsundervisning. Det finns i grundskolan när barnen
är äldre.
Forskning visar att barn som får utveckla sitt modersmål
också blir bättre på att lära sig svenska. Det är därför viktigt
att ni i familjen använder modersmålet när ni pratar med
barnet.
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Hur kan du och förskolan samarbeta för
barnets bästa?
Föräldrarna är viktiga i förskolan. I läroplanen står att
förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen.
Därför är det viktigt att du pratar med personalen om det är
något du funderar på. Ett bra tillfälle är när du lämnar eller
hämtar ditt barn. Då ska personalen berätta för dig hur ditt
barn har haft det under dagen. Du kan också berätta om det
har hänt något särskilt som kan vara bra för personalen att
veta.
Det finns även möjlighet att boka ett möte för att få prata
med personalen om hur ditt barn trivs och utvecklas och hur
förskolan fungerar. Fråga personalen om du vill boka ett
sådant möte.
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Några exempel på vad du som förälder kan
tänka lite extra på
• Du behöver lämna in ett schema för hur ditt barn ska gå i
förskolan. Detta gör du antingen digitalt via IST eller
lämnar in en lapp till personalen på förskolan.
• Om det sker några förändringar i tider för hämtning och
lämning så behöver du säga till förskolan i så god tid som
möjligt.
• När barnet är sjukt ska barnet vara hemma från
förskolan och ni meddelar det enligt förskolans rutiner.
Fråga personalen när barnet kan komma tillbaka till
förskolan.
• Om du har semester så ska barnet vara hemma med dig.
• Utevistelse är en del av förskolans verksamhet året om
(även när det regnar och snöar). Barnet behöver därför
kläder som passar både inomhus och utomhus.
• Om du har frågor eller är orolig över något som gäller
ditt barn så ska du prata med personalen på förskolan.
Vi hälsar dig och ditt barn välkomna till förskolan!

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen
Fabriksgatan 21
593 80 Västervik
Barn.utbildning@vastervik.se
www.vastervik.se
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