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Handlingsplan för utomhusvistelse vid Förskolan Östansjö
● Pedagogerna ansvarar för att alla grindar är stängda när barnen släpps ut på
gården samt att personal som börjar 7.00 ser till att grindarna är stängda.
● Föräldrarna ansvarar för att barnen har kläder som är lämpliga för
utomhusvistelse i alla typer av väder.
● Föräldern eller den som hämtar ansvarar för att grindarna öppnas och stängs
av vuxen vid hämtning och lämning. Barnet/barnen skall gå ut genom grinden
med sina föräldrar och ej lyftas över staket.
● Kommunikation på gården mellan avdelningar är viktigt för att tillsammans
finnas närvarande där barnen är.
● Pedagogerna skall vara närvarande i barnens lek, vilket innebär att de skall
vara placerade på gården där barnen är. Detta så de kan stötta och hjälpa till
vid behov.
● Pedagogerna ansvarar för att meddela vaktmästaren vid upptäckter av fel och
brister på t ex trasiga staket, grindar,gropar och lekutrustning. Sedan är det
vaktmästarens ansvar att utföra åtgärden. Då bristen/felet anmäls skall även
vaktmästaren och personal signera att informationen givits samt när denna
blivit åtgärdad.
● Pedagogerna ansvarar för att barnen har reflexvästar på sig när de lämnar
gården för att gå på promenader till skogen, bäcken eller ut i samhället.
● Pedagogerna har ansvar för att mobiltelefon medtages vid utflykter om något
akut skulle ske.
● De barn som skall börja förskoleklass får på vårterminen vara själva ute på
gården efter medgivande av föräldrar.
● Alla på förskola skall ha kännedom om handlingsplan för utomhusvistelse samt
gårdsregler (se bilaga 1).
Personalen på Förskolan Östansjö

Bilaga 1

Gårdsregler

bestämdes på arbetsplatsträff 9/2 2009
reviderad på arbetsplatsträff 30/8 2012

Grindarna öppnas och stängs alltid av vuxen.
Solenbacken
Ingen åkning på pulkor, stjärtlappar eller ”rullande” saker där.
Månenbacken
Åka pulka/stjärtlapp mot skogen, inte mot huset. Hjälm behövs inte.
Om det är isigt ingen åkning, sunt förnuft avgör.
Ingen åkning på ”rullande” saker i backen.
(Övriga backar på förskolegården är tillåtna att åka i.)
Skolbacken
Hjälm behövs vid pulkaåkning.
Rutschkanorna
Inte åka pulka/stjärtlapp i dem.
Inga rep, inte leksaker i rutshkanan.
Gungorna
Inte snurra.
Pinnlek i skogen.
Bandyklubbor till bandy, inte slåss med dem.
Inte klättra upp på kojantaket eller klätterställningstaken.
Vattbordet/Vattenlek (tillagt sep. 2010)
När ingen vuxen finns i närheten, t.ex. när det börjar bli dags att bryta upp för mat
skall vattenbordet tömmas.
Skrotgården (tillagt okt 2011)
Rör, däck, brädor ska vara i skrotgården.
De får bara tas ut därifrån om en pedagog är med och ser till att sakerna kommer
tillbaka in i skrotgården.
Barnen får klättra i hasselbuskarna uppe i skogsområdet, men inte klättra i trädet
utanför Stjärnan.
Rep får bara användas till att hoppa med.
Barnen ska ha västar på sig när vi lämnar gården för promenader.

