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I denna checklista ger vi tips på vad som är värt att tänka på när du väljer dagmamma. 

 

Allmänt: 

 Befinner sig dagmamman tillräckligt nära ditt hem och passar öppettiderna ditt dagliga schema? 

  Vilka pedagogiska koncept tillämpar dagmamman? 

  Är det viktigt för dig att dagmamman har en pedagogisk utbildning? 

 Är det viktigt att dagmamman har särskilda språkkunskaper? 

 Hur många barn tar dagmamman hand om? 

  Finns mer personal till hands? 

  Är barngruppen en blanding av barn i olika åldrar? Och hur ser könsfördelningen ut?  

 Finns det en invänjningtid? 

 Har dagmamman tillräcklig erfarenhet? 

  Finns det en vikarie till hands när dagmamman är sjuk eller tar semester? 

 Ligger dagmammans kostnader inom ramen för din budget? 

 

Inomhus: 

 Erbjuder dagmamman tillräckligt mycket lekutrymme inomhus? 

 Finns det leksaker och pedagogiskt material som passar barn i olika åldrar? 

 Finns det ett rum där barnen kan dra sig tillbaka samt ostörda sovmöjligheter (extrasovrum)?  

 

Utomhus: 

 Går barnen regelbundet – helst ett par gånger varje dag – ut och leker? 

 Görs utflykter ut i naturen? 
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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?  

 

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? 

 

Samarbete med föräldrarna: 

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

 Observerar och dokumenterar dagmamman och eventuell extrapersonal 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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