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Förskoleundervisningens kontakt med barn som sköts hemma 
 
Förskoleundervisningsgruppens kompisar och vuxna är också viktiga för de barn som nu sköts 
hemma. Förskoleundervisningen erbjuder under undantagsläget kontakt med de här barnen. 
Den lärare inom småbarnspedagogiken som ansvarar för förskoleundervisningen har 
videoförbindelse med barnen ifråga varje vecka.  
 
Videoförbindelse ordnas för små grupper med 3–5 förskoleelever. Under de här gemensamma 
stunderna ges barnet möjlighet att berätta hur det står till. Läraren inom småbarnspedagogiken 
leder videostunderna, under vilka man kan utföra olika uppgifter med barnen eller ordna 
gemensamma stunder med barnramsor, lek och läsning på programmet. Barnen får också 
själva komma med önskemål om innehållet i de gemensamma stunderna. 
 
För ändamålet rekommenderas Teams-applikationens videoförbindelse. Läraren inom 
småbarnspedagogiken ger vårdnadshavarna anvisningar om hur den används. Om man vill kan 
kontakten också ske per telefon. För Teams-videoförbindelsen kan man använda en dator, 
pekdator eller mobiltelefon.  
 
Samtal som bygger på barnets plan för förskoleundervisning hålls per telefon eller via 
videoförbindelse på våren. Om överföring av information till skolan kommer man överens med 
vårdnadshavaren i samband med samtalen.  
 
Anvisningar för videoförbindelse har bifogats för ert bruk. 
 
 
Småbarnspedagogikens kontakt med barn som sköts hemma 
 
Daghemmen och familjedagvården inom småbarnspedagogiken har verksamhet trots 
undantagsläget. Cirka 20 procent av barnen är dagligen på plats på daghemmen. 
 
Läraren inom småbarnspedagogiken är minst en gång under våren i kontakt med de barn som 
sköts hemma – vid behov oftare. Kontakten med barnet kan också vara tätare på initiativ av 
vårdnadshavaren. Daghemsföreståndaren och personalen står gärna till tjänst om 
vårdnadshavaren har frågor om småbarnspedagogiken. 
 
Samtal som bygger på planen om småbarnspedagogik skjuts i regel fram till hösten. Vid behov 
kan samtalen hållas i vår per telefon eller via videoförbindelse.  
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