
Viktig information om öppettider, vila och måltidsrutiner för dig som vårdnadshavare

Välkommen!
Välkommen till oss på Askungen, Gulliver, Teknik 
och Svetsarvägens förskolor i Kallhäll!

VÄLKOMSTBREV

I september bjuder vi in alla föräldrar 
till ett möte där vi presenterar vår 
verksamhet, dess mål och hur vi 
arbetar för att nå dem. Förskolan har 
även föräldraråd där alla  vårdnads- 
havare är välkomna att närvara. 

Delaktig och inflytande
Barn och föräldrar har rätt till inflytande i 
förskolan. Vi arbetar för att alla ska 
känna delaktighet, få inflytande och för 
att det ska finnas möjlighet för alla att 
uttrycka sin uppfattning om förskolan. 
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom 
ramen för nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan

Föräldraaktiv inskolning
Vi skapar kontakt med ditt barn genom 
utforskande lek både inom- och utomhus. 
När barnet skolas in är du som vårdnads-
havare också delaktig i alla aktiviteter 
och rutiner som rör ditt barn.  Vi vill 
bygga upp en relation med er så att ni 
känner er trygga när ni senare  
skiljs åt. Inskolningen kan ta upp till 2 
veckor.

Måltider
Kallhälls förskolor har eget kök och kock 
som lagar god mat från grunden. 

Vi serverar lunch och mellanmål samt 
frukost för de barn som kommer tidigt
veckor. 

Måltider
Kallhälls förskolor har eget kök och kock 
som lagar god mat från grunden. Vi 
serverar lunch och mellanmål samt fru-
kost för de barn som kommer tidigt  

 Vi serverar lunch och mellanmål samt 
frukost för de barn som kommer tidigt 
på morgonen. Du får mer information  
vid inskolningen på just din förskola. 

Specialkost och allergier 
Hör av dig till oss innan ni börjar för-
skolan så att vår kock kan planera. 
Observera att vid allergier krävs ett 
läkarintyg. 

Morgonmöte
Personalen och barnen på varje 
förskola träffas klockan 09.30 varje 
morgon för att gå igenom dagen 
tillsammans. Därefter genomförs olika 
aktiviteter.

Vila
Barn som behöver vila kan få sova ute 
på sovaltan eller inomhus. Vi har olika 
rutiner för varje förskola. 

Aktiviteter
Alla förskolor erbjuder aktiviteter varje 
dag. Ni får veta mer om dessa när ni 
börjar hos oss. 

Öppettider
Svetsarvägens förskola, 07.00 – 18.00. 
Askungen, Teknik och Gullivers  
förskolor, 06.30 – 17.30.

Inspirerade av Reggio 
Emilia i Italien

Vi erbjuder ett varierat material 
för lek, utforskande och 
skapande. Vi har en stark tro på 
barnens mö-jligheter och 
kunnande och har stor respekt för 
barnens drivkraft att utforska 
världen. Barnen hos oss 
uppmuntras att framföra sina 
tankar och funderingar. Vi lär oss 
också att lyssna och respek-tera 
andra och att ta ansvar. Vår 
målsättning är att era barn ska få 
en lustfylld, lärorik och inspire-
rande tid hos oss.

Teknikvägens förskola

Frida Grenholm 
frida.grenholm@jarfalla.se,  
08-580 289 90
Ajshe Morina 
ajshe.morina@jarfalla.se,  
08-580 289 90

Gullivers förskola

Linda Cedergren  
linda.cedergren@jarfalla.se 
08-580 287 54
Klaudi Yousef  
klaudi.yousef@jarfalla.se 
08-580 283 58 

Svetsarvägens förskola

Denise Sundberg
denise.sundberg@jarfalla.se, 
08-580 289 81
Jeanette Millberg 
jeanette.millberg@jarfalla.se, 
08-580-289 82

Askungens förskola

Helena Gustavsson 
helena.gustavsson@jarfalla.se,  
08-580 299 87
Magdalena Otter
magdalena.otter@jarfalla.se 
08-580 299 87




