
Välkommen till  

Paletten - Regnbågen 

Förskola/fritids på obekväma tider 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Öppettider 

 
Omsorg på obekväma tider är vardagar klockan 18.30–06.30 samt dygnet runt 
på helger. 
 
Lämning (natt/helgavdelningen) 
 
Lämning eller hämtning på morgonen sker tidigast kl. 05.30.  
Lämning på kvällen sker senast 19.00 och hämtning på kvällen senast 21.00 eller 
efter överenskommelse. Skolbarn är välkomna till oss tidigast kl.18.00 från skolans 
ordinarie fritidsverksamhet och hämtas senast 07.30 på vardagar. Notera att vi inte 
erbjuder skolskjuts eller följer barn från fritids till nattis. För mer information vänd er 
till kommunens transportenhet. Efter kl. 23.00 är grinden till förskolan låst.  
 

Introduktion 

 
Det är viktigt att barnet får komma in i verksamheten steg för steg. Beroende på 
barnets vistelsetid planeras en introduktion tillsammans med er vårdnadshavare. 
Barn och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen på kväll/helg/natt 
innan barnet lämnas första gången för natt -eller helgomsorg.  
Ta kontakt med pedagogerna i god tid för att planera introduktionen!  
tel. 0733-134814 efter kl. 18.30 

 

Att ta med 

 
Det är viktigt att alla saker som barnet kan behöva finns på natt/helgavdelningen, 
gärna i en ryggsäck: 
 

• Blöjor, välling, nappflaska och 

nappar 
• Snuttefilt, mjukisdjur eller liknande 

• Pyjamas, tandborste, tandkräm, 
borste/kam 

• Extrakläder 
• Kläder som passar alla väder och 

aktuell årstid 

 

Att tänka på 

 
För att vi ska kunna veta vilka saker som tillhör just ditt barn, skriv gärna namn eller 
sätt dit en namnlapp. 
Lördagsgodis (inget godis med sig, erbjuder popcorn och ostbågar har vi här) 
Mobiltelefoner och egna surfplattor får ej användas inne på avdelningarna. Ska 
telefonerna med får de ligga i väskan. Ni får gärna höra av er till oss under kvällarna, 
kanske bara för att säga god natt eller höra hur det är med barnet. 

 



 
 
 
Rutiner och måltider för fritidsbarn 6-13 år 

 
Under ordinarie skolveckor måndag-fredag gäller: 
 
De skolbarn som kommer till oss direkt efter skolans fritids är välkomna tidigast 
kl.18.00 och serveras kvällsmat. Frukost under skolveckodagar serveras i skolans 
ordinarie fritids.  
Under helger och röda dagar är skolbarnen välkomna tidigare enligt de tider som 
anmälts i Edlevo och serveras måltider enligt förskolans ordinarie tider. Frukost 
kl.08.00, lunch ca kl.11.00 och mellanmål kl.14.00. 
 
 
Rutiner och måltider för förskolebarn 
 
För förskolebarn som vistats i verksamheten under dagen gäller att de erbjuds 
kvällsmat efter att ordinarie dagverksamhet avslutats. De barn som sover på 
Regnbågen går över till sina respektive avdelningar på morgonen där de serveras 
måltider enligt förskolans schema. Frukost kl.8.00, lunch ca kl.11.00 och mellanmål 
kl.14.00. 
 

Lämna barn 

Barnets placering grundar sig helt på vårdnadshavarnas arbetsschema och restider. 
Vid nattarbete gäller högst åtta timmars vila efter avslutat arbetspass. Tid för resa till 
och från arbetet tillkommer. Vid mer än fyra timmars ledighet mellan arbetspassen 
ska barnet hämtas. Vid föräldraledighet, sjukskrivning eller ändrade arbetstider som 
inte är på OB ändras placeringen under den tiden.  
 

Schema lämnas i god tid 

 
När ditt barn börjar på Paletten-Regnbågen ska ett grundschema för barnet lämnas 
in från samtliga vårdnadshavare. Ett arbetsgivarintyg med schema krävs i samband 
med placering. Behov av omsorg av obekväm tid kan behöva styrkas regelbundet. 
Aktuellt schema för samtliga vårdnadshavare ska finnas registrerad senast två 
veckor innan omsorg behövs. Eventuella akuta schemaändringar anmäls senast en 
vecka i förväg. Ändrade tider och mertid som uppstår på obekväm tid med kortare 
framförhållning än en vecka kan inte garanteras. Sker i samråd med rektor eller 
utsedd samordnare.  
Sex dagar om åter har dagverksamheten stängt för planering och plats 06.30-18.30 
kan erbjudas på annan förskola. Nattverksamheten har öppet kl. 18.00-07.30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Schemaändringar inför helger och sommarsemestrar 
 
Ändringar av schematider inför nästkommande helger anmäls senast på 
fredagar veckan innan.  
 

Inför storhelger (jul, nyår, påsk) behöver vi veta era vistelsetider senast tre veckor 
innan. Detta görs i Edlevo under lovplanering. Senare anmälda tider kan inte 
garanteras.  
 
Inför sommarveckor 28-32 behöver vi era tider i Edlevo senast 22 juni. 
 
De sex planeringsdagarna under läsåret anmäls två månader innan.  
 
Detta för att vi ska kunna tillgodose ert barns behov när det gäller säkerhet, mat, 
sovplats och personaltäthet. Det är även viktigt att ni meddelar oss när barnet är sjukt 
eller av annan anledning inte ska vara på förskolan. Meddela oss gärna även när 
barnet är friskt och beräknas vara tillbaka om detta är möjligt. 
 

Hur mycket kan barnet vistas på Regnbågen? 
 
Vi reglerar inte ett max antal timmar som barn får vistas hos oss på helger och nätter 
men vi rekommenderar ej fler än tre nätter i följd och mer än sextio timmar i veckan, i 
synnerhet för barn under två år. Vi utgår alltid efter Barnkonventionen och vad som 
anses vara barnets bästa utifrån ålder och mognad. Barnet har rätt till en god 
anknytning till vårdnadshavarna samt vila och återhämtning.  
 

Oss emellan 

 
Vi erbjuder ett inskolningssamtal om förälder önskar det (efter ca 2-3 månader, 
beroende på hur ofta barnet är hos oss). Vi strävar efter att skapa en lugn och trygg 
miljö där barnen kan känna sig som hemma. Vi utgår från barnens förutsättningar 
och behov när vi planerar och vi strävar efter att barnen ska vara medskapare av 
verksamheten. En förutsättning är att vi kan dela med oss, vi som personal och ni 
som vårdnadshavare, och ha en öppen och ärlig dialog oss emellan. Tveka aldrig att 
fråga oss om det är något undrar över! 
 

Välkommen till Regnbågen! 
 

 

 


