Inskolningsrutiner
Information till vårdnadshavare

Första besöket

Första dagen gör barn och vårdnadshavare enbart ett kort besök på
förskolan. Syfte är att bekanta sig med miljön och se hur det ser ut
på förskolan.

Information

En personal kommer att gå igenom inskolningsmaterialet med
vårdnadshavare under inskolningsperioden

Inskolningspersonal

All personal på avdelningen delar ansvaret för barnets inskolning.
Syfte är att barnet ska lära känna och vara trygg med all personal
på avdelningen redan från början.

Inskolning

Under de första dagarna är barn och vårdnadshavare kortare tider
på förskolan. Tiden utökas successivt. Under de dagar vårdnadshavare är med på förskolan har föräldern huvudansvar för sitt barn
och hjälper barnet i alla förekommande situationer. Först och
främst ska barnet känna sig trygg på förskolan tillsammans med
vårdnadshavaren. Barnet lämnar successivt vårdnadshavaren och
då finns personal till för barnet. Inskolningen ska ske på barnets
villkor och dess enskilda behov.
Vårdnadshavare lämnar avdelningen när barnet är moget för det
enligt personals och vårdnadshavarens bedömning.
Vårdnadshavare har möjlighet att köpa lunch, kaffe bjuder vi på.
Inskolningen av små barn brukar ta c:a 1,5 vecka. Ibland är
inskolningen klar på en vecka men avsätt gärna tid för att det kan
ta upp till två veckor.
- Under inskolningstiden på småbarns avdelningar, prioriterar vi
som personal barnens trygghet. Då behöver vi i första hand
finnas tillhands för barnen.
Övrig ordinarie verksamhet/aktiviteter (pyssel, skogsturer mm)
gör vi i den mån barngruppen tillåter.

Avsked

Ibland kan det vara svårt att lämna sitt barn när det gråter. Vid
sådant tillfälle är det bäst att göra avskedet så kort som möjligt.
Säg ”Hej då” till barnet och tala om att du kommer tillbaka.
Skynda dig sen att gå. Drar du ut på avskedet förvärras ofta
situationen. Du kan lämna kvar en personlig sak hemifrån som ger
trygghet till barnet.
Du är alltid välkommen att ringa och höra hur det går.

Uppföljning

Efter c:a en-två månader kommer vårdnadshavare och en personal
att ha ett uppföljningssamtal, för att prata om hur inskolningen gått
och hur det fungerar för tillfället.

