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Att börja på Palettenss förskola 

 

Välkomna till Palettens förskola! Vår förskola har fem avdelningar, två för storbarn och två för 

småbarn. Vi har även en helg och nattavdelning som är öppen dygnet runt, årets alla dagar.   

Palettens förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där pedagogisk omsorg, lärande 

och fostran bildar en helhet. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s 

konvention om barnets rättigheter. Barn som behöver mer stöd och stimulans får det utifrån sina 

egna behov. Vår pedagogik bygger på nära samspel, kommunikation och utforskande genom lek. 

Paletten har även ett ”förskolebibliotek” vilket innebär dagliga möten med böcker, bilder, texter, 

berättande, skriftspråk och skapande.   

Unikum används för elevdokumentation, information och kommunikation mellan hem och förskola.  

Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, 

kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera.  

https://www.kristianstad.se/sv/barn-och-utbildning/skolsystem/ 

 

Att börja på en småbarnsavdelning 1-3 år 

 

Barn i ålder 1 år till 3 år vistas på avdelningar Grön och Gul.  

Varje barn är unikt och tar olika lång tid på sig att knyta an till nya vuxna, andra barn och miljön på 

förskolan. Därför planerar vi inskolningen i samråd med dig som är vårdnadshavare. Du bör avsätta 

minst två veckor då du finns tillgänglig. Under den här tiden har vi möjlighet att lära känna varandra 

och du får en inblick i förskolans verksamhet.  

Första inskolningstiden bestäms tillsammans med pedagogerna på avdelningen. Ta gärna kontakt i 

god tid  

 

Telefon Gul 0733 13 48 13 

Telefon Grön 0733 13 48 16 
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Att börja på en storbarnsavdelning 3-6 år 

Barn i ålder 3-6 år vistas på avdelningar Turkos och Orange. 

Varje barn är unikt och tar olika lång tid på sig att knyta an till nya vuxna, andra barn och miljön på 

förskolan. Därför planerar vi inskolningen i samråd med dig som är vårdnadshavare. 

Första inskolningstiden bestäms tillsammans med pedagogerna på avdelningen. Ta gärna kontakt i 

god tid  

Telefon Turkos 0733 13 48 14 

Telefon Orange 0733 13 48 15 

Verksamhet på obekväma tider 1-13 år 

Vid inskolning på kvällar, helger och nätter rekommenderar vi tre veckor för inskolning om 

barnet börjar på förskolan. Detta då det kan ta längre tid att skola in i fler verksamheter och 

knyta an till fler vuxna. Om ditt barn har behov av nattomsorg ska du avsätta tre nätter; du sover 

här tillsammans med barnet. 

Det finns särskilda kompletterande riktlinjer för omsorg på obekväma tider som du i helhet 

hittar på kommunens hemsida.  

För skolbarn med omsorgsbehov på obekväma tider gäller att de på skoldagar är välkomna till 

Paletten från klockan 18:00 och de ges möjlighet att stanna till kl. 07.30 på vardagar.  

Vid tillfällig schemaändring är det av största vikt att meddela förändringen så snabbt 

som möjligt. Schemaändringar meddelas senast en vecka innan i Edlevo appen, annars 

kan omsorg inte garanteras! Våra avstämningar för nästkommande helg sker på 

söndagar. 

Första inskolningstiden bestäms tillsammans med pedagogerna på nattavdelningen. Ta gärna 

kontakt i god tid efter kl.18:30! 

Telefon Nattavdelning/Regnbågen 0733 13 48 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planeringsdagar 

Läsåret 2021/2022 har personalen vid Kristianstads kommuns förskolor och fritidshem sex 

dagar per verksamhetsår för gemensam planering och kompetensutveckling. Det innebär att 

verksamheterna stängs dessa dagar. Flera av dagarna sammanfaller medvetet med skolans 

planerings- och studiedagar för att underlätta för er vårdnadshavare. Om stängningsdagarna 

orsakar bekymmer, kontakta i god tid (senast två månader i förväg) rektor på ditt/dina barns 

förskola eller fritidshem. När behovsinventeringen är gjord för dessa dagar återkopplar 

förskolan/fritidshemmet vilka ställen inom skolområdet som har öppet. Det kommer inte att 

finnas ordinarie personal i verksamheten utan endast vikarier. Dagarna medför ingen 

reducering av avgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palettens förskola 

Åldermannagatan 12 

291 34 KRISTIANSTAD 

Rektor: Ruzica Stanojevic 

Ruzica.stanojevic@kristianstad.se 

Tel: 0733-136499  

Gul/Regnbågen  

Tel: 0733-134813 

 

Orange 

Tel: 0733-134815 

Grön 

Tel: 0733-134816 

 

Turkos 

Tel: 0733-134814 

mailto:Ruzica.stanojevic@kristianstad.se

