VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLEAPPEN
Om Förskoleappen
Förskoleappen har som grundläggande syfte att förenkla dokumentationen av förskolans
arbete för pedagogerna och kommunicera ut pedagogernas arbete till föräldrarna.
För er föräldrar som har barn på en förskola där Förskoleappen används eller testas innebär
detta att ni på ett enklare sätt kan följa ert barns framsteg, övningar och aktiviteter i
förskolan.
Som förälder till ett barn på förskolan får ni tillgång till en inloggning på forskoleappen.se
eller via appen och kan där se i ett bloggliknande flöde vad just ert eller era barn på
förskolan gör för aktiviteter. Ni kan även se vad dessa aktiviteter har för syfte eftersom
pedagogerna kan koppla aktiviteten till mål.
Exempelvis kan ett inlägg innehålla en bild på en aktivitet och därefter en rubrik och
beskrivning. Till detta finns även vem som skrivit inlägget, datum för aktiviteten och vilka
läroplansmål som förskolan arbetar mot. På detta sätt kan man enkelt som förälder följa
sitt barns vardag och låta barnet själv visa vad de har gjort i förskolan under dagen.

Hur får jag tillgång till förskoleappen?
Förskoleappen för föräldrar finns tillgänglig via www.forskoleappen.se alternativt via en app
du kan ladda ner på din smartphone. Gå in på Appstore/Play butik via din mobil/surfplatta
och sök efter ”Förskoleappen”, ladda ned och logga in med dina uppgifter du fått från ditt
barns förskola.
Förskolan måste ha tillgång till er e-postadress för att sätta upp ert konto. Därefter får ni ert
användarnamn och lösenord skickat till er. Skulle ni få problem att logga in kan ni alltid
kontakta förskolan så hjälper vi er.
Förskoleappen är gratis för föräldrar att ladda ner och använda. Man använder samma login
i appen och på hemsidan.
Möjligheter för föräldrar i Förskoleappen:
Dokumentationer
I Förskoleappen kan föräldrar ta emot information om sitt barns vardag i förskolan.
I dokumentationsflödet kan en förälder se alla aktiviteter som sitt barn är taggat i.
Anslagstavla
Här kan ni ta del av information som förskolan vill förmedla. Exempelvis viktiga datum eller
annat som ni bör ta del av.
Samtal
I samtalsvyn kan ni föra en dialog med pedagoger och andra föräldrar. Klicka på plus-tecknet
för att starta en konversation och välj sedan vilka du vill ska ingå i konversationen.
Frånvaro
Under samtalsfliken kan du även anmäla frånvaro av ditt barn och får då en direktlänk till
Försäkringskassans VAB sida.
Observera att varje förskola har sina egna rutiner och att det är viktigt att ni vet om vad som
gäller för just din förskola gällande bl.a. frånvaroanmälan.

