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Policy för barn- och ungdomsförvaltningens öppna förskolor 

(Antagen av barn- och ungdomsnämnden den 24 april 2013) 
 
Öppen förskola har som uppgift att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära 
samarbete med vårdnadshavarna. Den är också en mötesplats för barnfamiljer, där man har möj-
lighet att knyta kontakter med andra familjer. Verksamheten är avgiftsfri och bedrivs av pedago-
giskt utbildad personal. 
 
Öppen förskola är en del av familjecentrum i Kalmar där man tillsammans med barnhälsovård, 
mödrahälsovårdvård och socialtjänst bidrar till föräldrars behov av medicinsk och social service 
samt till att det sociala nätverket runt familjen stärks. 
 
Verksamheten i öppna förskolorna ska utgå från läroplanens mål och intentioner. Det betyder att 
verksamheten ska vila på demokratins grund och vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. 
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära 
ska stimuleras. Barnen ska erbjudas en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktiviteter.  
 
Det är också viktigt att miljön och nätverksskapande aktiviteter på öppna förskolan/familje-
centrum utformas så att den inbjuder och skapar möjligheter till samtal och möten mellan de 
vuxna besökarna. 
 
Verksamheten i öppna förskolan ska bl a ur ett jämställdhetsperspektiv ta tillvara besökarnas 
mångfald när det gäller erfarenhet, olika levnadsvillkor, social och kulturell bakgrund. Pedagoger-
nas kunskaper om och erfarenheter av barn blir då ett viktigt stöd för familjerna. Föräldrarna ses 
som viktiga för varandra, som förebilder eller som samtalspartners i den dagliga verksamheten, i 
olika nätverksskapande aktiviteter och föräldragrupper. Dessa aktiviteter och grupper organiseras 
i samverkan mellan aktörerna inom familjecentralen. Ett samarbete på familjecentralerna på olika 
sätt gynnar därmed mångfalden. 
 
Introduktion till samt information om öppna förskolan sker i samarbete på familjecentralen t ex 
genom tolkanvändning vid första besök på öppna förskolan, översättning av informationsfolder 
om familjecentralen till andra språk, samt spridning av information kring öppna förskolan/familje- 
centralerna. Öppna förskolan fungerar också som en viktig länk för att sprida information om öv-
rig förskoleverksamhet i kommunen.  
 
En verksamhetsberättelse skrivs årsvis för att beskriva hur arbetet har bedrivits för att nå verk-
samhetens uppsatta mål. 


