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      PEDAGOGISK OMSORG I DALS-ED ERBJUDER: 

 

 Barnomsorg i hemmiljö med vardagens dagliga sysslor och aktiviteter.  
   
 

 En verksamhet med stark tonvikt på lek och utevistelse, med barnens egna 
intressen, fantasi samt uppfinningsförmåga som viktig utgångspunkt. 

     

 En barngrupp med blandade åldrar 1-12 år, som leker tillsammans, lär av 

varandra, tar ansvar för varandra och hänsyn till varandra. 

      

 En nära kontakt med en vuxen (dagbarnvårdaren) som ansvarar för barnen 
i verksamheten. 

 

 Dagbarnvårdaren arbetar 4-5 dagars vecka (40 tim/vecka), efter ett rullande 
schema om din dagbarnvårdare behöver vara ledig eller är sjuk, så får 

barn vistas med sin vikarie på BIKUPAN eller i hemmet. 

 

 Dagbarnvårdarna har en egen lokal - BIKUPAN - och i denna arbetar vi 

dagbarnvårdare och ”våra” barn tillsammans varje måndag och tisdag, 
Barnen får då tillfälle och övning i att vistas, leka samt äta i större grupp. 

 

 Vi har 2 stängnings dagar på året en på hösten och en på våren då vi har 
planering och fortbildning för vår verksamhet. 

 

 Det finns stor erfarenhet hos dagbarnvårdarna, många har arbetat med  
detta yrke i många år.   

 
 

 
 
    
              
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



SAMARBETE MELLAN FÖRÄLDER OCH DAGBARNVÅRDARE 
 
Verksamheten bygger på ett samarbete mellan de berörda hemmen, samt 
förståelse för varandras situation. En öppen och ärlig attityd mellan föräldrar 
och dagbarnvårdaren är viktig och kan förebygga många missförstånd. 
För barnens skull är det viktigt att dagbarnvårdare och föräldrar har god 
kontakt med varandra. Det kan uppstå situationer när du som förälder och 
dagbarnvårdare har olika uppfattningar, och då är det viktigt att ha en god 
kommunikation så man kan reda ut begreppen och hitta en passande väg att 
gå. 
Dagbarnvårdarna har tystnadsplikt. 
 

INSKOLNING  
 

Så snart du har fått besked om att barnet har fått placering, kontaktar du 

dagbarnvårdaren för planering av inskolningen. 
Inskolningsperioden kan variera mellan 1- 2 veckor, och är till för såväl barnen 

som de vuxna. Att börja i pedagogisk omsorg är oftast en stor omställning för 
barnet. Till att börja med är allt nytt och obekant: de vuxna, de andra barnen, 
miljön, maten, sovstunden, rutinerna osv. 
Barnet behöver få tid på sig att lära känna den nya miljön. Ditt barn får även 
tillfälle att bekanta sig med övriga dagbarnvårdare samt även rutinerna på 
Bikupan. 
 

SCHEMA 
 
Schemat ska innefatta den tid ditt barn behöver omsorg, dvs. dina arbetstider, 
hämtning/lämning av barnet samt restid till och i från arbetet. 
Vid schema ändringar meddelar du dagbarnvårdaren. Barnens samlade tider 
avgör dagbarnvårdarens arbetstider. 
 
SJUKDOM 

 
Sjuka barn mår inte bra i pedagogisk omsorg. De orkar inte vara med i det 
dagliga arbetet och dessutom sprids smitta fort bland barn. Meddela 
dagbarnvårdaren när barnet har insjuknat samt när det tillfrisknat och ämnar 
komma tillbaka. 
Om dagbarnvårdaren blir sjuk meddelar hon varje familj. Ditt barn erbjuds då 
omsorg hos en vikarie. 
           
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
MÅLTIDER 

 
Dagbarnvårdaren serverar fullvärdiga måltider. Dessa anpassas till hur länge 
barnet vistas i pedagogisk omsorg. Var noga med att meddela om ditt barn är 
överkänslig mot något eller har någon form av allergi. 
 

KLÄDER OCH ANNAT VIKTIGT 
 
Barnet behöver ha oömma kläder för både inom- och utomhusbruk. 
Det är bra om kläderna är märkta och bör vara anpassade efter väder och 
årstider. Blöjor, salvor, nappar och ombyteskläder tar du med själv. 
 

SEMESTER 
 
För barnet är det bra om familjens och dagbarnvårdarens semestrar 
sammanfaller. Om inte, erbjuds barnet i första hand tillsyn i annat 
familjedaghem. 
 

AVGIFT 
 
Din barnomsorg är avgiftsbelagd och den avgiften betalar du till  
kommunen. 
Avgiften beräknas efter fastställd taxa med utgångspunkt från familjens 
gemensamma bruttoinkomst. 
Anmäl alltid förändrade förhållanden till kommunen. 
 
 
 
 
 
 
              Carina Lindqvist                                    Evy Wånggren 
              Tel:0730-326052                                     Tel: 0534.61665 
               Äng                                                         Timmerdalen 
 
              Lena Löfgren                                          Lilian Rundqvist 
              Tel: 0534-21112                                      Tel:0534-12520 
              Gesäter                                                   Kronoparken 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                      

                                            Leken        

          ”Idag har vi inte gjort något särskilt. Vi har bara lekt” 

 
      Bara lekt? 
 
         Lekens betydelse för barnets lärande och utveckling:         
 
            INLEVELSE       FLEXIBILITET        KROPPSUPPFATTNING 

                             
                                      SINNESFÖRNIMMELSE 

 

           PLANERING                                 JÄMLIKHET                     
 

 

                 
BEGREPPSBILDNING                    VÄNSKAP       RUMSUPPFATTNING 

                                                                                GLÄDJE      
 

    KONCENTRATION                                                         BESVIKELSE 
 

                                                        

                                                                 

 

  KÖNSROLLER 
 

   FINMOTORIK 
 

 

     IDENTITET                                            SPRÅK               
 

 

 GROVMOTORIK 
 

 

            REGLER  
            
SJÄLVBEHÄRSKNING        NORMER     FANTASI 
 
  KONFLIKTLÖSNING          TRYGGHET     KREATIVITET                 FRIGÖRELSE 
      
 UPPMÄRKSAMHET              SJÄLVSTÄNDIGHET                        LOGIK 
 

 

             


