INSKOLNINGS RUTINER
”föräldraaktiv inskolning” som
går ut på att mötas istället för att fokusera på
separation. Förskolan bjuder in föräldrarna att
under några hela dagar delta i alla aktiviteter 36
ge tillfälle till spontana samtal, ställa frågor om
vad som händer på förskolan. Samtidigt får
pedagogerna möjlighet att lyssna på föräldrarna
i en dialog.

Föräldrar aktiv inskolning/Inskolningsrutiner
Att börja förskolan är en stor händelse för de flesta barn och föräldrar. Det är därför viktigt att
inskolningstiden får ske i den takt som föräldrar, barn och personal behöver för att kunna
bygga upp bra relationer till varandra. Därför erbjuder vi en föräldraaktiv inskolning.
Med det menar vi att en förälder per barn skolar in sitt barn under tre dagar. Ibland kan
inskolningen ske tillsammans med en eller två andra föräldrar. Du som förälder är med hela
tiden och är aktiv. Du kan t ex läsa böcker, byta blöja, mata och trösta. I och med att du är
med hela tiden, får du möjlighet att berätta om hur ditt barn fungerar i olika situationer, och vi
som personal kan få en djupare kunskap om ditt barn.
All personal deltar i inskolningen och du finns med under tre dagar. Detta gör att det finns
gott om tid att lära känna varandra.

Dag 1
Klockan 08.00 eller alternativt kl 09.00 efter överenskommelse, samlas alla inskrivna barn
med sina föräldrar. Vi informerar, lär känna varandra och har en liten morgonsamling med en
aktivitet. Därefter går vi ut gemensamt för lite fri lek för att sedan avslutas dagen med en
gemensam samling. Dagen slutar kl 11.00.

Från och med dag 2
Samma som dag 1 men att vi ber föräldern gå ifrån ungefär 1 timme om vi upplever att barnet
klarar det. När barnet klarar av att vara med på lunchen, vilan och mellanmål är inskolningen
färdig. Det är viktigt att under resten av inskolningsperioden ska föräldrarna vara tillgängliga
för att kunna komma om det behövs. Med denna inskolningsmodell hoppas vi att ni och ert
barn trivs hos oss och lär känna den dagliga verksamheten.

Läroplanen säger
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolan arbete med barnen skall därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen.”

Sekretess
Alla som arbetar inom barnomsorgen har sträng sekretess. Detta ger ett skydd mot den
personliga integriteten för all i vår verksamhet. Utbildningsnämnden är ansvarig för barnen
inom kommunens förskolor.

Försäkring
Barnet är försäkrat mot olycksfall, som inträffar under vistelsen på förskolan och under färd
till och från.

