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Kråkbackens förskola 

Mejerivägen 6 

387 70 Löttorp 

tele: 0485-881 53 

E-post: krakbacken@utb.borgholm.se 

Förskolechef: Marwin Johansson 0485-882 00 

E-post: marwin.johansson@utb.borgholm.se 

 

Det finns nån av varje sort, nån är 

lång och nån är kort. 

Nån är mörk och nån är ljus, nån 

gillar tysthet, nån annan gillar bus. 

Nån kan springa, nån kan gunga, 

nån kan måla, nån kan sjunga. 

Nån kan sy och nån kan spika, 

vilken tur att alla är olika. 

Minns alltid att just du är unik, för 

ingen annan är dig lik! 

mailto:krakbacken@utb.borgholm.se
http://www.borgholm.se/


 

Kråkbackens förskola 
 

 

Kråkbackens förskola ligger i Södvik på norra 

Öland.  

Det är en förskola där vi erbjuder en trygg, 

harmonisk och kreativ miljö med tydlig 

struktur. Barnen utvecklar sin självkänsla och 

ett gott kamratskap med stor lust att leka och 

lära.  

 

Kråkbacken består av två avdelningar: 

Kojan för 1-3-åringar & Holken för 4-5-åringar 

 

På Kråkbacken har vi våra Kråkmål som vi 

tillsammans hjälps åt att följa: 

 

 

 

Dagsschema på Kråkbacken 

 

06.15-07.30     Morgonmys 

07.30-08.00     Frukost 

08.00-09.00     Utelek 

09.00-11.00     Pedagogisk verksamhet,      

                          avdelningsvis 

11.00–11.30    Lunch 

11.30–12.30    Vila 

12.30–14.00    Pedagogisk verksamhet     o                        

och fri lek  

14.00–14.30    Mellanmål 

14.30-               Fri lek, ute eller inne 

 

Det är bra för barnen om ni respekterar 

mattiderna och undviker att lämna/hämta 

under dessa tider. När ni lämnar under 

pågående pedagogisk verksamhet kan 

pedagoger vanligtvis inte lämna gruppen. 

Ni lämnar där verksamheten pågår.  

 

 

 

 

 

Viktigt att tänka på! 

 I hallen sätter vi upp aktuell information om 

vad som är på gång, så håll koll där så ni inte 

missat något. Vi skickar även ut aktuell 

information i vårt månadsbrev Kråknytt 

 Se till att barnen har extrakläder samt bra 

ytterkläder efter väder här på förskolan, 

eftersom vi är ute i alla väder. Namna gärna 

då det är lättare för oss att veta vems kläder 

det är. 

 Vid sjukdom eller ledighet vill vi att ni 

anmäler det senast kl 08:30 så att vi inte står 

och väntar på någon som inte kommer. 

Friskanmälan ska ske senast kl 15:00 dagen 

innan barnet ska komma tillbaka. Barnet ska 

vara helt återställt och orka vara med i 

barngruppen och verksamheten när det 

kommer tillbaka. Vi vill att barnet ska ha 

minst en feberfri dag i hemmet. Tänk på 

smittorisken, håll syskon hemma vid 

epidemier och maginfluensa. 

 Aktuellt schema ska lämnas in senast 2 

veckor innan det börjar gälla och detta görs 

via Borgholms kommuns hemsida i Edwise. 

 Det är viktigt att ni säger till om det är någon 

annan som ska hämta barnet så både vi och 

barnet vet det. 

 Barnen är försäkrade under vistelsetiden på 

förskolan. 

 Tystnadsplikt och anmälningsplikt gäller för 

personalen. 

-Säga HEJ när 

man själv kommer 

eller någon annan 

kommer 

-Säga HEJDÅ 

när man själv 

går eller någon 

annan går 

-PLOCKA 

UNDAN efter sig 

innan man går 

hem 

-Säga FÖRLÅT 

-Säga 

VARSÅGOD och 

TACK 
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