




- Hur förstärker vi de grupper vi redan fördelar 

barnen i?

- Hur kan vi organisera oss? 

- Vad behöver göras i den fysiska miljön?

- Vad behöver vi göra bättre? 

- Schemaläggning, hur kan vi tänka här? 
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Supporter
Öppnar kl 6
Stänger kl 18

Övriga husets personal arbetar efter 
rullande schema mellan kl 7 – 17

Ungefärliga pass 
7-15
7-15
7.30-16
8-16.30
9-16.30
9-17

3 supportrar kopplade till var sin 
avdelning med ett rullande schema 
utanför övriga husets schema.

Denna förändring 
innebär att all 
personal finns på plats 
kl 9 då vi fördelar oss, 

All personal är  kvar 
över mellanmål så vi 
kan  fördela oss i 
mindre grupper fram 
till kl 15.





Mån och Fre fm rullar vi på arbetslagsplanering. 
Barnen delas fortfarande upp i mindre grupper. 

En grupp barn kvar inne på de avd som inte planerar 
och de yngre barnen ute på den lilla gården övriga 
barn ute på den stora gården 

Planeringar 

Pedagoger som har ansvarsgrupper har två 
timmar som inte ligger med i schemat. Dessa 
ska användas till föräldramöten, 
utvecklingssamtal, kompetensutveckling, 
planering/reflektion mm och vi på Varla 
förskola har valt att lägga en av timmarna 17-
18 på måndagar, de veckor som de inte 
behöver användas till ovan aktiviteter. De två 
timmarna ska vara arbetsplatsförlagda.

Planering 15-19

Planering 17-19

Planering 16.15-19



Arbete i par och raster
Mellan 9-15 fördelar vi oss 
två och två

Supporter täcker upp lediga 
dagar, frånvaro, eller blir en 
utöver i den grupp med 
mest behov. 

Vi flyttar inga barn mellan 
grupperna utan vi personal 
förflyttar oss vid behov 
mellan grupperna. 

Tex : ingen vikarie i gruppen 
med de yngsta barnen. 
Vikarien är med de äldre 
barnen och byter plats med 
den ordinarie. 

Vi hjälps åt under rasttider.

Tex mellangruppens sovbarn sover 
i enskilt rum i yngsta barnens 
hemvist. 
En personal kan ta uppvaket
istället för två. 

Supporter eller pedagog från 
yngsta gruppen avlöser pedagoger 
i stora gruppen på rast. 



Tack för oss!            


