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Policy kring sociala medier, privat mail och privata 
telefonnummer - Förskolan Lyckan 2019 
Vi som arbetar i förskolan har en tydlig yrkesroll, ett tydligt uppdrag och i vår 
roll som pedagoger representerar vi alltid vår verksamhet. Det är därför viktigt 
att vi på ett tydligt sätt har möjlighet att skilja på när vi är professionella och när 
vi är privata. Vi behöver också ett verktyg för att undvika den stress det kan 
innebära att alltid vara tillgänglig. Vi måste kunna få skilja på yrkesliv och 
privatliv. 

Vi har därför valt att arbeta fram en policy för sociala medier (t ex Facebook 
bloggar och Twitter), privat mail och privata telefonnummer. 

 

• Vi pedagoger diskuterar aldrig förskolan på sociala medier. Vi vet aldrig 
vad som kan provocera eller uppröra någon och även en positivt menad 
kommentar kan uppfattas på ett helt annat sätt. 

• I en så här liten stad kan vi förstås inte undvika att flera av oss 
pedagoger har vårdnadshavare som vänner på sociala medier, men vi 
diskuterar ingenting kring förskolan i dessa forum. 

• För den kontakt mellan förskolan och vårdnadshavare som inte sker på 
förskolan hänvisar vi till förskolans telefonnummer, Unikum och 
pedagogernas mailadresser inom ludvika.se (inte privata telefonnummer, 
privat mail eller sociala medier). 

• Om vi upptäcker en diskussion kring vår verksamhet mellan 
vårdnadshavare på sociala medier kommenterar vi inte. Vi delger våra 
kollegor och vår förskolechef och tar omedelbart upp frågan med de 
vårdnadshavare som diskuterat. Vi uppmanar vårdnadshavarna att 
kontakta oss direkt om det är något man funderar över eller har 
synpunkter på. 

• Vi informerar på föräldramöten och vid inskolningar om vår policy. 
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