
De vanligaste frågorna  
 Vad krävs av oss som föräldrar?  

Att ha sitt barn i ett föräldrakooperativ innebär att man tillsammans driver 
verksamheten. Vi har en styrelse som träffas en gång i månaden och leder driften av 
förskolan. Den pedagogiska verksamheten är dock helt och hållet personalens ansvar, 
och personalen rapporterar om verksamheten till styrelse och föräldrar. Varje familj 
förväntas sitta i styrelsen en tvåårsperiod under barnets tid på Kulan. Styrelsen 
består av ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, kassör och personalansvarig. Vi 
har också ett antal mindre ansvarsområden som föräldrar utanför styrelsen turas om 
med, till exempel IT, underhåll av lokalerna och kolonilotten. Att få möjlighet att 
aktivt delta i och påverka barnens tid på förskolan är en av de största fördelarna med 
föräldrakooperativet! 
 

 Hur fungerar föräldrajourerna och hur ofta har man det?  
Vi har jour enligt ett schema som läggs ca två månader i förväg. De dagar man har 
jour ska man vara beredd att hoppa in med kort varsel, ibland samma dag. Vissa 
jourdagar är planerade i förväg. Om den dag man fått jour angiven i schemat inte 
passar är det fritt att byta i förväg familjer emellan. I snitt rycker man in och ersätter 
personal ca 1-2 dagar per termin och familj. När jourande blir aktuellt finns det 
noggranna instruktioner om vad man förväntas göra. Jouren ger oss föräldrar en fin 
inblick i barnens och personalens vardag tillsammans. 
 

 Hur ser kösystemet ut och hur fungerar det?  
Man ställer sig i kö via Stockholm Stads hemsida. Alla förskolor har en gemensam kö. 
Kötiden räknas från det datum man anmäler barnet. Önskat startdatum påverkar inte 
vilken plats man får i ordningen. 
 

 Delar ni upp barnen i olika grupper beroende på ålder? 
Vi arbetar både i storgrupp och i mindre grupper, beroende på aktivitet. Ibland delar 
vi in barnen efter ålder och ibland gör vi tvärgrupper med olika åldrar. 
 

 Är ni ute mycket? 
Vi är ute varje dag, med undantag för när det är riktigt oväder.  

 

 Åker/går ni på utflykter? 
Att gå till närliggande parker såsom ex. Pontonjärsparken och Kronobergsparken är 
en naturlig del av vår verksamhet. Ibland åker vi till skogen och vi har även en 
kolonilott vid Stora Skuggan som vi åker till när det är säsong. Under en period har de 
äldsta barnen gymnastik i en närliggande gymnastiksal en gång i veckan, tillsammans 
med några andra förskolor. Då har övriga barn gymnastik/rörelse/yoga på förskolan.  



Vi har ett tänk kring att de äldre barnen har ett större behov av stimulans utanför 
förskolans område. Fokus för de yngre barnen är mer att ta del av verksamhet som 
sker inom förskolans område.  
 

 Arbetar ni med genus? 
Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskola och det inbegriper även genus som är en 
viktig del av läroplanen. Hela vår planering av verksamheten genomsyras av 
läroplanen. Våren 2017 genomgick alla pedagoger på förskolan en fortbildning i 
Musik och normer, där vi fick lära oss mer om att ha ett normkreativt 
förhållningssätt. Vi anser att det är viktigt att personalen har en samsyn kring detta.  
 

 Har ni något samarbete med andra förskolor? 
Vi har en 5-årsverksamhet tillsammans med några andra föräldrakooperativa 
förskolor i närheten. Då träffas de blivande skolbarnen en förmiddag i veckan och gör 
olika aktiviteter tillsammans. Även gymnastikträffar hålls som nämnts med några 
andra förskolor. Vi har även chefsträffar med samma föräldrakooperativ en gång i 
månaden.  
 


