
	   	  Instruktion	  Arbetande	  förälder	  
	  

• Tider	  15.00	  till	  stängning	  
	  

• Du	  får	  inledningsvis	  en	  instruktion	  av	  personalen	  var	  du	  ska	  vara,	  måndag	  &	  
tisdag	  är	  det	  Nallen,	  onsdag	  &	  torsdag	  är	  det	  Trollet.	  Fredag	  hela	  huset.	  

	  
• 	  
• Jobb	  i	  barngruppen	  tillsammans	  med	  personal	  fram	  till	  kl.	  ca	  16.30	  

	  
• Om	  det	  är	  rimligt	  antal	  barn	  kvar,	  så	  kan	  du	  på	  slutet	  vara	  själv	  med	  kvarvarande	  

barn.	  Kom	  ihåg	  att	  kryssa	  för	  på	  listan	  så	  du	  har	  koll	  på	  vilka	  barn	  som	  går	  hem	  
och	  hur	  många	  som	  är	  kvar.	  

	  
• Man	  kan	  gå	  inomhus	  om	  det	  blir	  sent	  eller	  vädret	  är	  dåligt.	  Använd	  då	  Nalle-‐avd.	  

	  
• Töm	  soporna	  på	  hela	  dagiset	  och	  bär	  ut	  i	  gröna	  sopbehållarna	  utanför	  grinden.	  	  

	  
• Om	  det	  inte	  redan	  är	  städat	  så	  grovsopa	  golvet	  med	  borste	  och	  skyffel.	  Särskilt	  

hallarna.	  
	  

• Spola	  toaletterna.	  
	  

• Generellt	  om	  städningen	  så	  gäller	  att	  arbetet	  med	  barnen	  går	  i	  första	  hand.	  Det	  är	  
inte	  givet	  att	  man	  kan	  gå	  in	  och	  ta	  städningen	  tidigt	  under	  sin	  arbetstid.	  
Personalen	  säger	  till	  om	  det	  går	  bra	  att	  påbörja	  städning	  i	  förväg.	  	  

	  
• Släck	  belysning	  och	  se	  till	  att	  alla	  dörrar	  är	  ordentligt	  stängda	  och	  låsta.	  

	  
Tips!	  

• Våga	  sätt	  gränser	  utifrån	  ditt	  eget	  omdöme.	  
• Tänk	  på	  om	  det	  börjar	  bli	  sent	  och	  barnen	  är	  hungriga	  så	  kan	  man	  ta	  fram	  lite	  

extra	  mellanmål	  i	  form	  av	  frukt	  eller	  något.	  
• Man	  kan	  leka	  lekar	  med	  barnen,	  läsa	  en	  saga	  mm.	  	  
• Det	  är	  självklart	  tillåtet	  att	  gå	  inomhus	  med	  barnen	  	  
• Det	  går	  bra	  att	  låta	  barnen	  ta	  fram	  leksaker.	  
• Var	  själv	  klädd	  för	  väder.	  
• Det	  är	  härligt	  om	  föräldrarna	  engagerar	  sig	  i	  barnen	  och	  leker,	  läser	  och	  umgås.	  

Utomhus	  kan	  man	  leka	  i	  sanden,	  gunga,	  under	  hökens	  vingar	  kom,	  spela	  boll,	  
innebandy	  etc.	  Ta	  gärna	  fram	  uteleksaker	  från	  boden.	  

• Snälla,	  minska	  tiden	  med	  mobilen.	  


