
                               
Information inför inskolning på förskolan 

 

Välkomna föräldrar till _________________! 
 
Inskolningsdatum: _______________________ kl. ___________ 
 
Inskolning:  
När barnet börjar på förskolan har vi 1-2 veckors mjukstart, beroende på behov. En förälder 
följer med barnet under inskolningstiden.  
Första 3 dagarna ska barnet börja kl. 08.30 och stanna på förskolan ca 2 timmar. Vi ökar 
därefter tiden när vi anser att barnet är redo för det.  
Vi ser helst att barnet börjar en måndag, för att få med hela veckans rutiner.  
Ta med 2 fotografier på barnet och några familjefotografier vid inskolningen. 
 
Ansvar: 
Under inskolningen kommer en personal att ansvara för inskolningen av barnet i samverkan 
med ett fadderbarn från förskolan. Fadderbarnet har som uppgift att visa lokalerna och 
berätta om förskolan för det nya barnet. Fadderbarnet ska vara ett stöd när det nya barnet 
ska introduceras i gruppen. Den ansvarige för inskolningen ger fortlöpande information till 
föräldrarna och vi uppskattar om ni kommer med frågor, synpunkter samt delger oss 
information om det nya barnet. 
 
Öppettider: 

 Förskolan har öppet mellan 7.15- 17.00 måndag till torsdag och 7.15 -12.30 fredagar.  

 På fredagar hämtas barnen senast kl.12.30 inne på respektive avdelning  

 Lunch serveras dagligen mellan 11.30- 12.30.  
 
Ankomsttid: 
När barnet är inskolat kan ni droppa in valfri tid från kl. 7.15 men dock senast  
kl. 08.45. 
 
Barnet ska alltid med sig: 

 Ryggsäck 

 Extra kläder för ombyte minst två upplägg (våta dagar kan kräva fler ombyte)  

 Skor som är lätta att ta av och på  

 Handduk (Baddagar) 

 Badkläder och simpuffar (Baddagar) 

 Regnkläder och stövlar (vid regn) 

 Blöjor och våtservetter för barn som behöver det. 
 
Alla barnens kläder och tillhörigheter ska vara märkta med barnets namn!! 
 
 
 



                               
Mellanmål: 
Barnen har med sig mellanmålet hemifrån. Vi äter mellanmålet kl. 9.00- 09.30. Skicka gärna t 
ex. smörgås, frukt eller yoghurt och något att dricka. Skicka inte med nötter, kakor, godis 
eller läsk. Det finns mineralvatten att dricka på förskolan. 
 
Egna leksaker: 
Barnen får ha med sig en leksak den första tisdagen i varje månad, bara då och inte annars. 
 
Ledighet: 
Om du önskar ledighet för ditt barn så ska du fylla i ledighetsansökan som finns på förskolan 
eller på skolans hemsida (www.skandskol.com). Tänk alltid på att informera personalen i 
förväg. 
   
Vid sjukdom: 
Om ditt barn är sjukt bör det stanna hemma för att fortare bli friskt och för att inte smitta 
andra barn. Frånvaro- eller sjukanmälningar görs direkt till förskolan genom att skicka sms 
eller ringa på förskolans mobil: 823020397. 
 
Här kommer våra tips för att göra inskolningen enklare både för dig/er och barnet: 

 Förbered barnet genom att i förväg ta reda på förskolans tider och rutiner för mat och 
sömn och försöka så gott det går att anpassa barnet efter det, under t ex veckorna innan. 

 Det är också bra att vänja barnet vid att träffa andra barn, t ex på en öppen förskola och 
bra att ha andra vuxna som någon gång tar hand om barnet. 

 Det är bra att introducera vanlig mat i tid så att inte barnet bara har ätit burkmat när det 
börjar på förskolan. 

 När du lämnar barnet ska du aldrig smyga iväg. Säg alltid ”hej då” även om barnet blir 
ledset. 

 Barn läser tidigt av sina föräldrars reaktioner. Om mamman eller pappan ser lugn och 
trygg ut med överlämnandet, så känner sig barnet också tryggare. När man sagt ”hej då”, 
ska man alltid gå och inte komma tillbaka så att barnet blir förvirrat. Om barnet gråter 
och är förtvivlat när man går är det bättre att ringa personalen efter en stund och fråga 
om barnet lugnat sig, om man känner behov av det. 

 Tillåt barnet att visa alla sina känslor, även de negativa (ledsen, arg, osv). Vuxna vill ofta 
att barn ska vara glada, men för att bli en hel människa måste alla känslor finnas med 
och få bli bekräftade. De negativa känslorna är inte farliga och ibland kan det vara lätt att 
rentav trösta för mycket. 

 Acceptera pedagogernas val av invänjning med dess för- och nackdelar. Inskolnings 
rutiner är genomtänkta av pedagogen med hänsyn till ditt barn och andra barn i 
barngruppen. 

 Lita på att personalen vet när det är dags för dig att lämna barnet. 

 Berätta för personalen om barnets vanor och personlighet. Föräldrar känner sina barn 
bäst och barn måste få vara olika. Tipsa också personalen om vad barnet gillar (lekar, mat 
m.m.). 

 Ta med snuttefilt, gosedjur, napp eller annat barnet är mycket fäst vid under 
inskolningsdagarna.  
 

Hjärtligt välkomna till oss på förskolan! 

http://www.skandskol.com/

