
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
      

   
   
   
   
   
   
   
                 
   

   

 

 

 

 

Hemligheten 
tel 073-662 24 71 

Äventyret 
tel 073-662 24 72 
Överraskningen 

tel 073-662 24 73 
Kock 

073-662 24 70 
Biträdande Rektor 
Magnus Pettersson 

073-662 26 44 
magnus.pettersson@nykoping.se 
korvettensforskola@nykoping.se  

 
 

VÄLKOMMEN 
TILL 

KORVETTENS 
FÖRSKOLA 

 
...en demokratisk mötesplats för ALLA 

 

Tidigare tränade man barnet på att bli lämnat,  
nu vill vi träna barnet på att vara här hos oss på Korvetten. 

 
Viktiga områden på Korvettens förskola är: 

Reggio Emilia 
Utomhuspedagogik 
Hållbar utveckling 

Digitala verktyg 
och Entreprenöriellt lärande 

Korvettens värdeord är: 
VÄLKOMNANDE 
FRAMTIDSTRO 
DELAKTIGHET 

Vi vill skapa en förskola där alla barn möts av vuxna som respekterar dem och 
som får dem att uppleva att deras åsikter och tankar betyder något. 

På detta sätt utvecklar vi de demokratiska värderingarna. 

När ni kommer till förskolan första dagen så får ni mer information om vårt 
arbete och ert barns vistelse hos oss. 

Lämna aktuella telefonnummer till förskolan så att vi alltid kan nå er eller 
någon annan närstående person. 

Reflektionsdagar 
Förskolan är stängd fyra dagar per år för fortbildning av pedagogerna. Datum 

för det meddelas två månader innan det är aktuellt. 



          
          

                                               

               

 

Ni är välkomna på introduktion till oss 
på 

  

 

Introduktionen kommer att pågå i tre – fyra dagar och  
tiden är 9.00-14.00 alla dagarna. 

Detta innebär att ni som föräldrar deltar i verksamheten under hela 
tiden.  Ni får då möjlighet att berätta för oss pedagoger om ert barn och 

se hur vi agerar i olika situationer. 
Verksamheten pågår som vanligt och ni erbjuds lunch och vila för de barn 

som behöver det. 
Ni får också möjlighet att lära känna andra barn och vårdnadshavare på 

förskolan. 
Metoden innebär att barnet under den korta introduktionen inte behöver 
oroas sig för att bli lämnat utan kan i lugn och ro vänja sig vid förskolans 

pedagoger, rutiner och miljöer. 

Vi önskar att ni de närmaste dagarna efter introduktionen har möjlighet 
att komma till förskolan med kort varsel om det skulle behövas. 

Introduktionen på Korvetten sker på barnens villkor och det är ni som 
vårdnadshavare som avgör om ni vill avsluta dagen tidigare utifrån vad 

ert barn orkar. 

Flera pedagoger deltar i introduktionen av alla barn vilket gör 
verksamheten mindre sårbar. Är någon borta är det alltid någon annan 

på plats som barnet känner. 

Ni är mycket viktiga för era barns verksamhet hos oss och vi hoppas att ni 
vill delta och påverka verksamheten utifrån era förutsättningar. Ni är 
alltid välkomna att vara med på förskolan.  

Pedagogerna har tystnadsplikt. De har också skyldighet att anmäla till 
socialnämnden om missförhållanden råder och ett barn far illa. 

Tider-lämning-hämtning 
Vid förändring av tid hör ni av Er till oss. Likaså om ert barn är sjukt eller ska vara hemma 

 av annan orsak. 
Ring även och meddela oss när barnet ska komma tillbaka. 
Gärna innan kl.8 så att vi kan planera dagen på förskolan. 

Följ alltid med barnet in och säg till pedagogerna när ni lämnar och hämtar barnet. 
Om någon annan vuxen som vi pedagoger inte känner ska hämta barnet, meddelar ni  

oss det annars får vi inte lämna ut barnet. 
Det är era arbetstider eller studietider som ligger till grund för era barns  

vistelsetider på förskolan. 
All större förändring av tid meddelas både till oss på förskolan och  

via länken http://nykoping.se/Barn-Utbildning/ 

Vid sjukdom ska barnet inte vistas på förskolan. Tänk på att det är jobbigare att vistas  
på förskolan än hemma och låt barnet friskna till helt innan det kommer tillbaka  

efter sjukdom 

 

Om ni är osäkra får ni gärna kontakta oss. Vänligen tänk på smittorisken. 
 

Förskolan är indelad i tre åldershomogena moduler med en  
inspirerande miljö. Vi har också vårt stora fina Torg som är  

husets ateljé där barnens intressen styr innehållet. 
I vår Buffé (Jordgubben) serveras frukost 7.15–8.00, lunch 11.00-12.00  

och mellanmål 14.15-15.00. 
Ni kan delta i verksamheten eller komma i god tid vid hämtning och slå er 
ned i vår FÖRÄLDRAHÖRNA för lite vila, läsa aktuell litteratur, låna böcker 

eller artiklar, eller bara samtala med någon annan förälder. 
När barnen är på förskolan vill vi att de skall ha möjlighet att kunna delta i 
alla aktiviteter och vara ute i alla väder. Därför bör barnen ha regnkläder 

och gummistövlar samt bra tillgång till extra kläder. Egna blöjor medtages. 

Korvetten är en stor förskola vilket gör att kläder med mera lätt kan 
hamna på fel hylla. För att underlätta detta är vi tacksamma om barnens 

tillhörigheter är märkta med namn. 
 


