
Hej vikarie! 

Vä lkommen till skolä, fritids och 

fo rskolä i Kumlä Kommun 

Förvaltning för livslångt lärande är kommunens största förvaltning 

med ca 900 anställda. Vi arbetar på alla kommunens förskolor, 

grundskolor, John Norlandergymnasiet, Vuxenutbildningen, SFI och 

Kulturskolan. Förvaltningskontoret finns i stadshuset. 





Skola och fritidshem 

 

Kort om skolorna och fritidshemmen i Kumla  

I Kumlä här vi 10 st f-6 skolor med fritids, 3 st 7-9 skolor, sä rskolä f-9, gymnä-

sieutbildning sämt vuxenutbildning. 

 

I Kumlä här vi o ver 2 300 elever frä n fo rskolekläss till skolä r 9.  

 

Kumlä kommun jobbär med kunskäp i fokus. 

Dettä fo r ätt utvecklä undervisningen och lä rändet sämt o kä mä luppfyllelsen i 

skolän ärbetär vi med ett fo rbä tträt utvecklingsärbete, Kunskäp i fokus, fo r 

det livslä ngä lä rändet. 

 

 



Anställning 

 

 Nä r du ä r änstä lld i bemänningsenheten ä r ditt uppdräg ä r ätt vikärierä 

pä  Kumläs skolor/fo rskolor vid pedägogernäs frä nväro, exempelvis 

sjukdom, vä rd äv bärn och semester. Det kän bli nä grä timmär till flerä 

dägär pä  de olikä enheternä.  

 

 Du här tystnädsplikt som innebä r ätt du INTE fä r berä ttä fo r nä gon ut-

omstä ende om bärn, fo rä ldrär, pedägoger och skoläns/fo rskoläns verk-

sämhet. Tystnädsplikten gä ller ä ven efter änstä llningens uppho rände. 

 

 Som änstä lld i Kumlä kommun ä r du fo rsä kräd till och frä n sämt under 

ärbetet. Olyckor under ärbetstid skä änmä läs till nä rmäste rektorn pä  

skolän/fo rskolän. 

 

 Sämärbete, kommunikätion, flexibilitet och lyho rdhet ä r fyrä viktigä 

egenskäper som du beho ver som hä som vikärie i fo rskoläns verksäm-

het. 



Förskolan 

 

Kort om förskolans uppdrag  

I kumlä här vi 22 fo rskolor och med det nio stycken fo rskolechefer. Bär-

nen i fo rskolän ä r 1-5 ä r. Pedägogernä som ärbetär i fo rskolän ä r utbil-

däde fo rskollä räre (universitet/ho gskolä) och bärnsko täre 

(gymnäsieutbildning). Om du vill vetä mer om Kumläs fo rskolor gä  in pä  

www.kumla.se 

Förskolans verksamhet styrs av skollagen och Läroplan 2018 samt 

kommunens mål och riktlinjer. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnens behov 

och utforma en helhet i barnens utveckling och lärande. Enligt förskolans lä-

roplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt lärande i verksamheten 

som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan är en peda-

gogisk verksamhet där det läggs stort fokus på läroplanens mål och riktlinjer. 

Det arbetas aktivt med förskolans strävans mål som är språkutveckling, mate-

matik, naturvetenskap och teknik.  

 

 

 

Information 



Information 

 

 

 Vi fo rvä ntär oss ätt du älltid presenterär dig fo r pedägoger, bärn och 

fo rä ldrär. 

 

 En del fo rskolor här ko kshäntering, vilket innebä r ätt du kän fä  utfo rä 

ärbetsuppgifter i ko ket. 

 

 Hä klä der efter vä der, dä  vi ä r ute 1-2 gä nger om dägen. 

 

 Privät änvä ndning äv mobiltelefoner under ärbetstid undänbedes. 

 

 Ro kning under ärbetstid ä r inte tillä tet. Mä ste du ro kä sä  ä r det under 

din räst och utänfo r fo rskoläns omrä de. 

 

 Om du inte här fä tt svär pä  nä got du undrär o ver, frä gä pedägogernä 

gä llände exempelvis ärbetssä tt, verksämhet, bärngruppen, rutiner 

eller nä got ännät. 

 



 

Så här kan en dag se ut 

Morgon:  

Mottägändet nä r ett bärn kommer spelär stor roll. Bemo t bärn och fo rä ldrär 

vä nligt.  Presenterä dig älltid fo r bärnet och fo rä ldrärnä. Kom i hä g ätt älltid 

bä rä din nämnskylt. 

 

Kontakt med barnen: 

Prätä med bärnet pä  deräs nivä . Vär lyho rd fo r bärnets signäler och behov. Visä 

ätt ällä bärn ä r vä lkomnä till fo rskolän och ätt ällä fä r värä med.  

 

Förmiddag: 

Fo rskolän här oftä inpläneräde äktiviteter. Kollä med ordinärie personäl väd 

som ä r äktuellt fo r just den dägen.  Det ä r ä ven viktigt ätt du kän tä egnä ini-

tiätiv om det hä nder säker som inte vär pläneräde. Plänerä i fo rvä g väd du kän 

erbjudä och väd du ä r brä pä . Du kän till exempel fo reslä  ätt du kän: 

 

 lä sä med en grupp 

 Sjungä med en grupp 

 Tä en grupp till mä lärrummet 

 Lekä en specifik lek 

 

 

Toalettbesök: 

Toälettbeso k och byte äv blo jä kän värä kä nsligt fo r bärnet. Dä rfo r skä hjä lp ges 

med sto rstä respekt fo r bärnets viljä och integritet. Kä nns det inte som ätt bär-

net ä r tryggt med ätt du hjä lper hen sä  prätä med en ordinärie personäl som 

kän tä o ver. 

 

               



Lunch: 

Frä gä personälen om hur deräs rutin ser ut kring lunch.  

Ä r män med mindre bärn kän män beho vä hjä lpä till ätt delä och se till ätt de 

ä ter. Inget bärn skä tvingäs ätt ä tä nä got men män kän älltid uppmunträ ätt 

smäkä och testä nyä säker. Se lunchen som en stund tillsämmäns och prät kring 

mäten. 

Det kän beho väs hjä lp med ätt plockä främ innän lunchen och ätt diskä  och 

torkä borden efter. 

 

Vila och sovstund: 

Beroende  pä  bärnets ä lder och fo rä lders o nskemä l här  vissä bärn sovstund 

efter lunchen.  

Prätä med personälen om väd som gä ller pä  ävdelningen. De ä ldre bärnen som 

inte sover känske här vilostund. 

En del bärn beho ver en stund pä  sig ätt väknä till efter. Sitt gä rnä dä  bredvid 

bärnet om bärnet vill det. 

Kring vä ckning brukär ocksä  det finnäs behov äv hjä lp med toälettbeso k eller 

blo jbyte. 

Efter dettä sä  sä  kän det bo rjä lite äktiviteter igen. Ä terigen ä r det  efter fo rsko-

läns plänering sä  ho r med personälen. 

 

Mellanmål: 

Mellänmä l brukär serveräs likvä rdigt som lunchen runt 14.30. 

 

Hämtning: 

Beroende pä  fo rä ldrärnäs ärbetstid hä mtäs bärnen under eftermiddägen. 

Schemä finns pä  fo rskolän. Hä r gä ller sämmä  pä  morgonen. Hä kontäkt med 

fo rä ldrärnä, de vill gä rnä vetä lite om hur dägen värit och ge informätion om 

nä got sä rskilt här hä nt. Hä ll dig till fäktä och kän du inte svärä pä  frä gor du fä r. 

Hä nvisär du till ätt en kollegä tär kontäkt och ä terkopplär. 

 

 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 

 

Vi hoppas du ska trivas. 

Välkommen till oss! 


