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Välkommen som Jour-förälder på Klinten 

Din närvaro vid ordinarie personals frånvaro gör dagen speciell för barnen. De tycker att det 
är spännande att ha en förälder med i arbetet och vill gärna bekanta sig med dig. Försök att 
ge var och en av dem positiv uppmärksamhet någon gång under dagen.  

Som jour-förälder arbetar du i den ordinarie verksamheten tillsammans med de andra 
pedagogerna och pedagogerna försöker i största möjliga mån att vägleda dig i arbetet. Målet 
är att en pedagog vid jourpassets början går igenom upplägget för dagen och att du sedan 
under dagens gång kan återkomma till en pedagog med frågor om du blir osäker på vad du 
ska göra. Du kommer aldrig att hjälpa till vid hygiensysslor så som blöjbyten/toabesök eller 
klädombyten. Du kommer heller aldrig arbeta ensam i en barngrupp under dagen, utan du är 
ett komplement till ordinarie personal som styr verksamheten.  

Det vi pedagoger förväntar oss av dig som jour-förälder är:  

• Att du är aktiv med barnen såväl inne som ute. T.ex. läser sagor, lägger pussel, klipper och 
klistrar mm.  

• Att du främjar den arbetsro barnen har i sitt arbete genom att vara lugn, anamma ett 
lågaffektivt bemötande och att inte störa barnen i sitt arbete  

• Att du ser till att barnen plockar undan efter sig både ute och inne  

• Att du gör de praktiska uppgifterna pedagogerna tilldelar dig  

• Att du kommer i tid till ditt arbetspass och att det i största möjliga mån är samma förälder 
som har jour hela dagen  

• Att du inte använder din telefon under arbetspasset  

 

Det kan vara svårt för ditt eget barn att förstå att du inte bara kan vara med denne. Det är 
därför viktigt att ni pratar med barnet om detta hemma så att denne har tid på sig att 
förbereda sig för detta. Vi vet att det är en svår balansgång för dig då du är och förblir 
förälder till ditt barn och det är en självklarhet att du ska sitta hos ditt barn vid 
lunch/mellanmål, hålla ditt barn i handen vid utflykt, hjälpa dig i praktiska göromål och trösta 
vid behov.  
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Allmän information:  

Den dagen ni har jour är det viktigt att vi kan nå er direkt på morgonen, personal sjukanmäler 
sig vid 7.15 och därefter ringer vi in jour om det behövs. Vi förväntar oss även att ni är 
förberedda för att komma in direkt till öppning 7:30 på morgonen. I första hand prioriteras 
personalens raster, därefter kan ni som jour ha rast om arbetspasset är mer än fem timmar. 
Har ni specialkost ber vi er förbereda er innan med matlåda då vi inte kan garantera att vi har 
mat som ni kan äta. 

 


