
FÖR DIN OCH VÅR SKULL 
 

KOM I HÅG ATT MÄRKA 
 

BARNENS KLÄDER! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan Linden 
Luftvärnsgatan 3 

 
 
  
 

Linden tel 208447 
072-2038902 

 
 

Ewa, Maria, Malin, Shler, Gunnel, Lisa 
Susanne & Ylwa 

 

Kokerska och planeringsavbytare är Etelka 
Pool gemensamt med Knektgatans förskola är 
Nerminka 
Brobyggare är Kin. 
 

Förskolan är öppen kl.6.30 – 17.00 
 

Ring eller skicka sms före 7.30 när ert barn är ledig 
eller sjuk!  
Vid ändring av tillsynstid måste ni ringa eller prata 
med oss när ni lämnar eller hämtar! 
Vi har inte möjlighet att svara i telefonen mellan 
kl.8.30 – 12.30! 
 
 
http://www.linkoping.se/fskluftvarnsgatan3  klicka på Förskolan Luftvärnsgatan 3 till 

vänster så kommer Ni till vår hemsida 

http://www.linkoping.se/fskluftvarnsgatan3


En dag på förskolan 
 

Kl. 06.30 Förskolan öppnar. Barn som kommer före kl. 07.15                                               
serveras frukost.        Vi leker ute tillsammans 
Kl. 08.30 Ute på gården hälsas alla välkomna!   
Kl. 09.00 Vi börjar gå in/ eller går till skogen 
Kl. 09.15 Smågruppstid med frukt 
Kl. 10.15 Fri lek 
Kl. 11.20 Sagostund 
Kl. 11.30/11.45 Lunch.       
Kl. 12.30 Vi säger hej då till 20- timmars barnen 
Kl. 12.45 Vila / Vi leker ute.  
Kl. 14.40 Mellanmål.      Lek inne eller ute. 
Kl. 17.00 Förskolan stänger 
 

Förskolans läroplan och Highscope 
Vi arbetar med mål från Läroplanen för förskolan Lpfö98/10.  
Vårt projekt är: Jag och min närmiljö 

 
På våren fokuserar vi extra kring mål under kapitlet Barns 
inflytande: 
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation,  
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö, och 
 
och under kapitlet Utveckling och lärande fokuserar vi extra kring 
mål om matematik: 
• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring. 
 
 
 
 
 
 
 

Allmän information 
Vi är ute varje dag. Barnen behöver oömma kläder som de kan leka 
i och extrakläder. Vid regnväder behövs galonkläder och stövlar. 
 

Det är bara tillåtet att fotografera eller filma egna barn här 
på förskolan! Om man ska fotografera eller filma något annat 
barn eller förälder måste man fråga om lov!  
 
Prata inte i mobiltelefon när ni lämnar eller hämtar på 
förskolan! 
 
När barnen fyller år firar vi dem med födelsedagssång, de får ett kort 
och så får de önska sånger som vi sjunger. Vi bjuder på frukt på ett 
festligare sätt. 
 
Vi har föräldraaktiv inskolning, barnet ska träna på att vara på 
förskolan, inte tränas på att lämnas.   
 
Vi har drop-in 2 gånger på termin, vi har föräldramöte en gång på 
hösten och internationell matfest på våren. Vi delar ut information 
några gånger per termin som vi kallar månadsbrev. Vi bjuder in till  
utvecklingssamtal 1-2 gånger/år. 
 
Barn med feber ska vara hemma, det behövs ett feberfritt dygn 
innan barnet orkar med full aktivitet på förskolan. 
Vid magsjuka ska barnet vara hemma, alla i familjen ska vara 
symptomfria ett dygn innan barnet kan gå till förskolan. 
 
Undvik parfymer på barnen och på er själva på grund av allergi hos 
personalen och barnen! 

 
 

 

KOM IHÅG!        STÄNG GRINDEN!  
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