
    
 

 

 

Vi tillämpar en 5-dagars inskolning där barnets vistelse på förskolan 

successivt ökas dag för dag. Med en föräldraaktiv medverkan vid den 

dagliga omsorgen får föräldern en god inblick i förskolans verksamhet 

och lär känna såväl personal som barnets blivande kamrater.  Metoden 

skapar trygghet för såväl barn som förälder och är grunden till hur den 

fortsatta vistelsen utvecklas. Det är viktigt att eventuella syskon inte 

medföljer eftersom det krävs full närvaro till barnet under inskolnings- 

tiden. 
 

Under tisdag och onsdag kommer ni att äta lunch tillsammans med 

barnen samt närvara vid sovstunden. Vi bjuder då på en pedagogisk 

smakportion som är viktigt att ni äter tillsammans med ert/era barn. 

När ni som förälder under de sista dagarna skall avvika från förskolan 

är det viktigt att ni lämnar på rätt sätt och inte "smiter iväg". Många 

barn blir ledsna när mamma eller pappa går vilket är helt naturligt. 

Därför är det viktigt att lämningsprocessen är klar och tydlig och blir 

till en naturlig del i den fortsatta vardagen. Ifall ni som förälder känner 

att lämningen blev en känslomässigt svår stund kan ni när som helst 

under dagen ringa till förskolan och höra efter hur barnet mår. 
 

För att inskolningen skall förlöpa utan problem är det viktigt att, när ni 

som förälder inte finns i lokalerna, är anträffbara på telefon och kan in- 

finna er på en kort tidsrymd. Vi är dock tacksamma om ni så långt som 

möjligt INTE använder mobiltelefonen under vistelsen i förskolans lok- 

aler. Det är viktigt att ni som förälder är närvarande och har fokus på 

ert barns passning och anpassning. 

 

Var också beredd på att korta ner er ordinarie arbetstid ifall barnet 

efter inskolningsveckan inte orkar med fulla dagar och behöver hämtas 

tidigare, och som naturligtvis sker i samråd med personalen. 

 

Vänj er också att ta del av informationen på stora informationsskärmen 

i hallen. Denna uppdateras kontinuerligt med viktig information. 

Välkommen till inskolning på 

förskolan Lilla Björn! 
 


