
 

En dag på förskolan i Ljusnarsberg 

Exemplet är från Förskolan Garhyttan. 

Antal barn: 73 (1/6-2020) 

Antal personal: 11 (6 förskollärare, 5 barnskötare) 

Antal avdelningar: 3 (Daggkåpan 28 barn, Kattfoten 26 barn, Mosippan 19 barn) 

Barnen på avdelningarna är 1-6 år 

3 personal täcker upp ca 60% på varje avdelning p.g.a. stora barngrupper, särskilda behov 

och många barn i åldern 1–2 år. 

Samarbete sker vid öppning och stängning.  

Måndag-torsdag 

Förskolan öppnar 5.30, en personal öppnar hela förskolan och tar emot barn i gemensamt 

utrymme. Det varierar mellan 3 och 7 barn som kommer den tiden. Personal nummer 2 

kommer 6.30 – ca 10–12 barn. Personal 3 kommer 6.45 -ca 12–14 barn. 

Cirka 7.20 börjar man dela upp sig på varje avdelning.  

7.30 kommer 1 personal på varje avdelning och man äter frukost på respektive avdelning. 

7.45-8.00 kommer person nummer 3 på varje avdelning. De barn som går 15 timmar kommer 

kl. 8.00 och tas emot av en personal.  

Fria aktiviteter under kontrollerade former fram till kl. 9.00 

Mellan kl. 8.00 -9.00 kommer den personal som täcker upp på varje avdelning. (60%) 

Klockan 9.00 kommer personal nummer 4 på de 2 avdelningar med flest barn.  

Från klockan 9 och fram till ca 11.00 delas barnen upp i grupper för planerad undervisning 

och utbildning. Arbetet ser olika ut från avdelning till avdelning. Tema/projektarbete inomhus 

och utomhus. Den personal som börjat tidigt går på rast. 

11.00- 15-timmarsbarnen går hem 

11.00 Samling  

11.15 Lunch – 1–2 personal går på rast. 3-4 personal äter med barnen (beroende på barnantal) 

Sovvila utomhus för de barn som behöver. Högläsning och lugna aktiviteter för de äldre. 

Rast för den personal som arbetar sent skift. 



 

 

 

Utom/inomhuslek. Styrda aktiviteter. 

13.30 1 personal går på pedagogisk planeringstid 

14.30 Mellanmål 

15.00 Den personal som arbetar tidigt skift går hem. 

Inom/utomhuslek 

16.00 förskolan samarbetar inomhus eller utomhus. 1 på varje avdelning slutar k l6.00 

Efter klockan 16.00 finns 2 personal kvar på förskolan med mellan 8-12 barn. 

Näst sista personalen går hem mellan 16.30-17.00 

1 personal stänger förskolan kl. 17.30. 

 

Fredagar 

Strukturen vid öppning och stängning är samma som måndag till torsdag. Pedagogerna har 

möten avdelningsvis med första start 7.45- 9.15, andra avdelningen 9.30-11.00 och den tredje 

12.30-14.00. Under mötestiderna är barnen organiserade i olika grupper på avdelningarna. 

 

Övrigt: 

Förskollärare jobbar 37 timmar per vecka i barngrupp, 2,5 timme till PUT tid och ½ timme 

avdrag för APT och kompetensutvecklingsmöten. 

Barnskötare jobbar 38 timmar per vecka i barngrupp, 1,5 timme till PUT tid och ½ timme 

avdrag för APT. 

 

Möten, se bilaga 1 

 

 

 

                                                                                                                      



 

 

Bilaga 1 

 

Konferensschema förskolan våren 2020  

16/1 Gemensamt APT och personalmöte på Garhyttan 16.30 – 18.30 (2h, torsdag) 

12/2 Gemensamt kompentensutvecklingsmöte på Garhyttan 16.30 – 18.00 (1,5h, onsdag) 

Vecka 9 APT; 1h på varje förskola 

24/2 Skogsgläntan 17.00 – 18.00 (1h, måndag) 

26/2 Åstugan 17.00 – 18.00 (1h, onsdag) 

27/2 Garhyttan 17.00 – 18.00 (1h, torsdag) 

10/3 Gemensamt kompetensutvecklingsmöte på Garhyttan 16.30 – 18.30 (2h, tisdag)  

(ABC med Lotta & Pernilla) 

 

26/3 Studiedag (torsdag) 

Vecka 14 och 15 APT, 1h på varje förskola 
1/4 Skogsgläntan 17.00 – 18.00 (1h, onsdag) 

2/4 Åstugan 17.00 – 18.00 (1h, torsdag) 

6/4 Garhyttan 17.00 – 18.00 (1h, måndag) 

 

20/4 Gemensamt kompetensutvecklingsmöte på Garhyttan 16.30 – 18.00 (1,5 h, måndag) 

Vecka 20 och 21 APT vecka 1h på varje förskola 

13/5 Garhyttan 17.00 – 18.00 (1h, onsdag) 

14/5 Skogsgläntan 17.00 – 18.00 (1h, torsdag) 

18/5 Åstugan 17.00 – 18.00 (1h, måndag) 

27/5 Studiedag (onsdag) 

16/6 Gemensamt sommarmöte (2h, tisdag) 

 

 



 

 


