
Vi vill veta vad du tycker… 
 
Har du synpunkter på förskolan i Uddevalla kommun? Berätta det för 

oss! Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en 

chans att förbättra verksamheten. 

 

Använd kommunens förtryckta blankett ”Säg vad du tycker”. Den finns 

tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 

hemsida www.uddevalla.se/sagvaddutycker  

 

Önskar du att komma i kontakt med oss kan du ringa Förskolekontoret 

via kommunens växel 0522 – 69 60 00 eller skicka e-post till 

forskolan@uddevalla.se. 

 

 

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 2 

 

Postadress: 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

 

www.uddevalla.se 
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Vår service – din rättighet 
 

Uddevalla kommun har en vision: ” Liv, lust och läge blir livskvalitet i 

Hjärtat av Bohuslän!” 

 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda förskoleverksamhet.  

För att du som vårdnadshavare ska veta vad du har rätt att förvänta dig 

har Barn och utbildningsnämnden fastslagit en servicedeklaration. 

 

Servicedeklaration 
 

Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på 

Öppenhet – Respekt – Professionalitet. Som vårdnadshavare ska du alltid 

känna att du och ditt barn är välkomna.  

 

Förskolan är en egen skolform och det första steget i det livslånga 

lärandet. Vi arbetar efter förskolans läroplan som uttrycker att: 

 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet ... Verksamheten skall 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet … Den skall utgå 

från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.”  

                                                                                       (Lpfö 98: 10) 

Som vårdnadshavare 
 

 har du möjlighet till inflytande över verksamheten.  

 kan du nå personal dagtid, per telefon, via sms eller e-post.  

 får du vid inskolningen information om förskolans mål, regler, 

rutiner och innehåll.  

 erbjuds du enskilt samtal om ditt barns utveckling och lärande 

minst två gånger per år. 

 får du vid hämtning av barnet information om händelser som 

skett under dagen.  

 

 

  Vi garanterar  
 

 förskoleplats inom fyra månader.  

 verksamhet 12 timmar per dag, utifrån barnets tillsynsbehov.  

 att det serveras en allsidig kost, samt specialkost vid behov. 

 god pedagogisk verksamhet inom-och utomhus varje dag.  

 att vårdnadshavare får ta del av den pedagogiska 

dokumentationen av barns lärande och utveckling. 

 att verksamheterna har tillgång till specialpedagog och psykolog 

vid behov. 

 att barn med annat modersmål får stöd i sin språkutveckling och 

kulturella identitet. 

 ett väl utvecklat system för förskolans kvalitetsarbete.  

 att pedagogerna får regelbunden kompetensutveckling och att 

utbyte med andra förskolor sker. 

 att personalen är utbildad i barnsäkerhet. 

 goda hygienrutiner för att minska antalet infektionssjukdomar 

bland barn. 

 aktivt arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling (EMAS). 

 att förskolorna har en plan för IKT (information, kommunikation 

och teknik) för att utveckla barnens kunskaper inom området. 

 

Vi erbjuder  
 

 en trygg och säker miljö.  

 föräldrasamverkan i form av föräldraråd eller annan 

samrådsorganisation som passar vårdnadshavare på den egna förskolan. 

 samverkan med grundskolan vid övergång till 

förskoleklass/grundskola. 
 

 

 

 


