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Care.com’s dagiskolllista tar upp vad som är viktigt att tänka på innan du bestämmer dig för ett dagis bland annat. 

 

Allmänt: 

 Hur nära hemmet befinner sig dagiset och passar öppettiderna in i ditt dagliga schema? 

 Montessori, Reggio Emilia eller Waldorf: har dagiset en pedagogisk inriktining och tillhandahåller det tillräckligt 

med information om denna? 

  Hur stora är dagisgrupperna? Och hur långa barn per dagispedagog? 

 Har dagisgrupperna en jämn könsfördelning? 

 Erbjuder dagiset en invänjningsperiod? Har varje barn möjlighet att, i sällskap av förälder, vänja sig vid sin nya 

omgiving i sitt eget tempo? 

 

Inomhus: 

 Erbjuder dagiset tillräckligt med lekrum? Finns minst två rum per barngrupp? 

 Passar det pedagogiska lekmaterialet dagisbarn i alla åldrar? 

 Förvaras material som skulle kunna vara farliga för de minsta barnen utom räckhåll? 

 Finn ett rum med möjlighet att vila och sova? 

 

Utomhus: 

 Har dagiset en gård där det finns möjlighet att springa, spela boll, klättra och lära sig balancera? 

 Om inte: går barnen varje dag till en lekplats där goda möjligheter till lek och träning ges? 

 

Måltider: 

 Bekantas barnen genom spel och lekar med temat hälsosam näring? 

 Täcker måltiderna hela kostcirkeln? Är de varierade? Erbjuds mycket frukt och grönsaker? 

 Äter dagmamman tillsammans med barnen?  
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Struktur: 

 Har de mindre barnen lekkamrater i sin egen ålder både på för- och eftermiddagarna? 

 Finns det klara rutiner barnen kan orientera sig kring under dagen? 

 Uppmuntras barnens språkutveckling genom bilderböcker, sagostunder, rimm och sånger? 

 

Samarbete med föräldrarna: 

 Är föräldrar välkommna att vara med på dagis under vanliga dagar och som extrapersonal under utflykter? 

 Får föräldrarna skriftlig information gällande dagisets verksamhetsmål, erbjudanden och särskilda evenemang? 

 Observerar och dokumenterar dagispersonal systematiskt varje barns intressen och utvecklig? Hur 

vidaresbefodras denna information till föräldrarna? 

 Vilka möjligheter har föräldrarna att framföra kritik, frågor och önskemål? 
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