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FÖRSKOLEUNDERVISNING HEMMA UNDER TIDEN FÖR UNDANTAGSTILLSTÅND 
 
 
Hej du förskolelev och hemfolket! 
 
Såväl i Raseborg, som i hela Finland förverkligas förskolan för allra flesta barnen som 
hemundervisning i enlighet med regeringens uppmaning. Undantagstillståndet som orsakas av 
corona-viruset bekymrar oss alla. Barnen känner på sig de vuxnas oro, varför det är viktigt att 
behandla saken öppet och lugnt med dem. Undantagsförhållandet har också ändrat på familjers 
vardagsrytm och rutiner och man vistas mera än vanligt tillsammans med bara den egna 
familjen. 
  
Då barnet är i hemförskola bildas läromgivningen av det egna hemmet med näromgivning.  
 
Läroplanen utgår i första hand från barnets egna styrkor, intressen och behov av stöd. 
Lärandemål finns inte så att de skulle vara mätbara. Undervisningen i förskolan är 
helhetsskapande , t.ex. då man bakar lär man sig förutom den praktiska färdigheten också att 
mäta, hygien, om olika sinnen mm. Metoderna bygger på barnets aktivitet, på att få pröva och 
göra själv – man utnyttjar alldagliga situationer och inlärningen sker genom lek.  
 
Viktigt där hemma är att barnet har en bra dagsrytm, där tiden för aktivitet och vila skiljs åt; 
måltider och utevistelse ger en trevlig rytm åt dagen. Målet för förskoleundervisningen hemma 
är att leka med barnet, prata massor, läsa böcker, titta tillsammans på barnprogram – genom 
dessa övas olika saker; aha-upplevelser och nya insikter bidrar till inlärning. 
  
Förskoleundervisningen bildar alltså en helhet som stöder barnets utveckling, inlärning och 
helhetsmässiga välbefinnande. Alla dagens händelser och situationer är betydelsefulla för 
inlärningen – pappersuppgifter är endast en liten del av allt som görs i förskolan.   
 
Förskollärarna i stadens olika daghem delar er tips och ideér och uppgifter som kan stöda er 
hemförskola och ger trevliga gemensamma stunder. Varje lärare använder den kanal som de 
annars också skulle använda: pedanet, Wilma etc.  
 
Förskollärarna kommer också att ringa till alla familjer hemma för att höra hur det går för er, hur 
barnet har det, vilka önskemål ni har. Ni kan också be specialläraren ringa.  Är ni bekymrade 
över ert förskolebarn, vänta inte med att ta kontakt!  
 
Vi önskar er så trevlig hemvistelse som i denna situation är möjlig, mycket ork och framförallt 
hälsa! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Tina Nordman  Kathrine Berg 
bildningsdirektör  tf. chef för småbarnspedagogik 


