
Välkommen till familjedaghem
Uppsala kommun
Hej och välkommen till oss! Här följer information om vad som kan vara bra att tänka på vad 
gäller ditt barns vistelse i familjedaghem.

Öppettider
Öppettiderna är kl ........................... måndag – fredag.

Vistelsetid
Anmäl ditt barns vistelsetid/schema på  
kommunens e-tjänst eBarnUngdom:  
uppsala.se/ebarnungdom 
• Arbete eller studier plus restid styr barnets 

vistelsetider. Obs! Lämning och hämtning 
ingår i vistelsetiden, dvs barnet ska komma 
och gå på utsatt tid.

• Ändring av avtal sker senast 1 månad i förväg 
och i mån av utrymme.

• Har du ditt barn hemma eller hämtar ditt 
barn tidigare, meddela personalen i förväg. 
Dessa dagar/timmar går inte att användas 
tillgodo vid ett annat tillfälle.

• Behöver du byta tid vid enstaka tillfällen så 
rådgör alltid med dagbarnvårdaren.

• Blir du sen vid lämning eller hämtning, ring 
eller skicka ett sms och meddela dagbarn-
vårdaren.

• Meddela dagbarnvårdaren om någon annan 
ska hämta ditt barn. Vi lämnar inte ut ditt 
barn till okända personer som vi ej vet kom-
mer för att hämta.

• Om syskon hämtar eller lämnar barnet är vår 
bedömning att syskonet bör ha fyllt 12 år. Hur 
stort ansvar de får ta bedöms utifrån syskon-
ets mognad. Det får dock aldrig bli så att 
syskonet fullgör vårdnadshavarens ansvar.

Mat och kost
De barn som har plats hos dagbarnvårdare som 
arbetar i hemmet får maten tillagad efter en för 
föräldrar känd matsedel. Om du har önskemål 

om specialkost så 
diskutera detta med 
din dagbarn vårdare.
Om ditt barn är mat-
allergiker så är det 
viktigt att vi vet vad 
barnet är allergisk 
mot. Vid konstaterad 
allergi ska läkarintyg 
uppvisas.

Studiedagar
Vi har totalt fyra 
studiedagar per år, 
oftast två på vår-
terminen och två 
på hösttermin en 
då verksamheten 



 stänger. Information om datum då verksam-
heten stänger ges senast två månader innan.

Semester/annan frånvaro
När dagbarnvårdarna har semester vid som-
mar, jul och nyår och vid annan typ av frånvaro 
samarbetar personalen. Barnen placeras under 
denna period hos andra dagbarnvårdare. Under 
ledighet vid sommar och jul/nyår kan samord-
ning ske och placering på våra lokaler i centrala 
Uppsala förekomma, alternativt på förskola.  

Sjuka barn
Vi följer de råd som Region Uppsala arbetat 
fram när barnet är sjukt, se  
www.regionuppsala.se. när barnet är sjukt. 
Kontakta gärna sjukvårdsupplysningen 1177 för 
rådgivning.
• Barnet måste orka med en vistelse i familje-

daghemmet, kunna äta som vanligt, vistas 
utomhus osv.

• Vid feber ska barnet alltid ha minst en feberfri 
dag hemma. Tänk på att det är allmäntillstån-
det som avgör om ditt barn bör vara i familje-
daghemmet.

• Vid magsjuka ska barnet stanna hemma 
minst 48 timmar efter sista symtom.

• Blir ditt barn sjukt, ring eller skicka ett sms 
och meddela före den tid då barnet skulle ha 
kommit, senast kl.08.00.

• Friskanmälan görs dagen innan ditt barn vän-
tas tillbaka. Ring eller skicka ett sms senast 
kl 16.00.

• Om ditt barn blir sjukt hos oss ringer vi alltid 
efter dig.

Utvecklingssamtal
Vi erbjuder 1 samtal/år gällande ditt barns 
utveckling med utgångspunkt från Skolverkets 
Allmänna råd för pedagogisk omsorg samt 
Läroplanen LpFö18.

Vår barnsyn
Vi ser barn som kompetenta, enskilda individer 
som ska respekteras för sin egen skull. Vi vill 
förstärka barnets starka sidor genom att ge 
positiv uppmuntran och bekräftelse till varje in-
divid. Barnen som går hos oss ska få möjlighet 
att känna att de duger som de är och att de kan 
själva. Vår förhoppning är att barnen hos oss 
växer upp med en positiv och stark självkänsla 
med stor tilltro till den egna förmågan.

Vår pedagogiska plattform
Familjedaghem – Hållbar utveckling
• Trygga barn
• Utevistelse
• Nöjda föräldrar
• Hälsan och kroppen
• Roligt tillsammans
• Hemlagad mat
• Goda förebilder
• Nyfikenhet
• Självkänsla/Jag duger som jag är
• Språkstimulans
• Alla är lika mycket värda
• Vardagsmatematik
• Delaktighet
• Vardagspedagogik
• Upptäckarglädje
• Leka tillsammans oavsett kön
• Lek/Fantasi



• Blandade åldrar
• Naturupplevelser
• Liten/Stor barngrupp
• Lek och rörelse
• Sedd och bekräftad

Vår värdegrund
För oss är det viktigt att barnen 
• känner sig trygga
• känner glädje i vardagen
• känner att alla barn är lika mycket värda
• har rätt att lyckas
• är delaktiga
• har inflytande

Familjedaghemmen har gemensam värdegrund 
som styrker att vi är engagerade och närva-
rande i allt barnen gör under dagen. Vi lyssnar, 
bekräftar och ser alla barn, så att varje barn 
utvecklas och känner tillit till sin egen förmåga. 
Leken, fantasin och kreativiteten tillsammans 
med vårt utforskande arbetssätt leder till 
lärande som utgår från barnens nyfikenhet och 
intressen. Naturen är ett viktigt pedagogiskt 
rum för oss. Små barngrupper gör att vi kan 
anpassa verksamheten utifrån barnens dagliga 
behov och intressen. Vi fångar dagen! 

Vi är här och nu – tillsammans med barnen.

Checklista 
Här följer en checklista över vad som bör följa 
med barnet varje dag till familjedaghemmet. 
Obs! Listan kan variera beroende på grupp, 
kontrollera därför vad som gäller för just ditt 
barn.

Rymlig väska/bag
Packa gärna i olika påsar.
• Blöjor om barnet använder det
• Tvättsavetter och ev handduk för blöjbarn
• Extrakläder efter väder och säsong
• Galonkläder, rymliga, även galonvantar
• Gummistövlar eller allvädersstövlar 
• Tröja - tjock och tunn
• Byxa eller kjol
• Strumpor
• Extra underkläder

Till vintern:
• Vinteroverall, med hällor för fot
• Vinterkängor
• Vantar, sockor, mössa, fuskpolo
• Tjocktröja
• Fleeceunderställ/långkalsonger
• Strumpbyxor
• Hjälm för pulkaåkning

Till sommaren:
• Shorts, klänning, kjol
• Solhatt eller keps
• Solkräm
• Ev myggmedel

Till våren och hösten:
• Överdragsbyxa och jacka
• Fingervantar

Sovvila
• Napp, snuttefilt, gosedjur

Märk kläderna
Kom håg att märka ditt barns kläder etc med 
namn.

För mer information:
uppsala.se/familjedaghem,  
familjedaghem.uppsala.se

Kontakt ledning familjedaghem:

Annika Björn, chef familjedaghem 
Telefon: 018-727 07 95 
E-post: annika.bjorn@uppsala.se

Katarina Rick, chef familjedaghem 
Telefon: 018-727 74 68 
E-post: katarina.rick@uppsala.se

Ansvarig chef Katarina Rick 018-727 74 68 
Björklinge familjedaghem 
Gränby familjedaghem 
Rasbo familjedaghem 
Rasbokil familjedaghem 
Tuna familjedaghem

Ansvarig chef Annika Björn 018-727 07 95 
Hagunda familjedaghem 
Jumkil familjedaghem 
Kåbo familjedaghem 
Luthagens familjedaghem 
Sunnersta familjedaghem  
Åkerlänna familjedaghem

Vi finns för dig och ditt barn!


