
 

 

   
 

 

 

Rutin för vistelsetid på Myggan Föräldrakooperativ 

 

Öppettider 

Myggans öppettider är 6:00-18:00 

 

Lämning 

Vid lämning ska du som vårdnadshavare alltid ha kontakt med en pedagog för en 

trygg lämning.  

Är det något speciellt du vill meddela pedagogerna är det bra att göra detta vid 

lämning. Eller ringa före eller efter så personalen kan ta emot barnet på bästa sätt.  

 

Hämtning  

Vid hämtning ska du som vårdnadshavare alltid ha kontakt med en pedagog, 

pedagogen kan då också berätta om dagen och om det hänt något speciellt som kan 

vara tryggt för vårdnadshavare att ta del av.  

 

Om något händer och lämning/hämtning blir senarelagd så ring så fort du vet detta. 

Om det på ditt barns schema står att barnet är här mellan 8.30-16 är det bra att tänka 

på att personalens schema utgår ifrån dessa tider, lämnar du för tidigt eller hämtar 

för sent betyder det att det blir för många barn per pedagog än vad som är räknat. 

Har du skrivit denna tid ovan räknar vi med att man lämnar Myggan kl 16 om inget 

oförutsägbart händer.  

 

 

Inlämning schema  

Schematiderna för ditt barn ska vara inlämnade senast två veckor innan det börjar 

att gälla. Vid ändring av barnets rullande schema ska det meddelas minst två  

veckor innan. Detta för att pedagogernas schema kan behöva ändras samt  

 



 

 

   
 

 

 

 

för planeringen i verksamheten. Samt barnens säkerhet. Det som i största hand 

ligger till grund för placering av barn på Myggan är arbete och studier. 

 

Vid sjukskrivning av vårdnadshavare, läkarbesök för vårdnadshavare/barn eller nära 

anhörig och begravning gäller inte två veckors regeln. Utan här behöver vi enbart 

veta snabbast möjligt.  

Vid sjukskrivning har du barnet här utifrån behov i samråd med personalen.  

 

Vistelsetider  

Schemat du lämnar in ligger till grund för pedagogernas schematider samt 

verksamhetens upplägg och planering.  

 

Allmän förskola 

Från och med höstterminen då ditt barn fyller 3 år har vårdnadshavare rätt till 15  

timmars allmän förskola. Vårdnadshavare får då välja mellan att ha barnet här mellan  

8.30-13.30 (tis-tors). Har du allmän förskola är barnet ledig under alla lovdagar. Du 

kan heller inte ändra tider förutom då du vill minska tiden. 

 

Föräldraledighet eller arbetslöshet 

Har du en ordinarie plats på Myggan men är föräldraledig för annat barn eller är 

arbetslös får du ha barnen på Myggan mellan kl. 9-15 tis-tors.  

 

Semester 

Har du semester får du lämna barnet på myggan vid behov enligt schema som 

lämnas in senast 14 dagar innan.  


