Inskolningspolicy
Vi tillämpar en inskolningsmetod som kallas ”föräldraaktiv inskolning” vilket innebär att du är med
ditt barn hela dagen som barnet vistas på förskolan och du som förälder gör samma saker med
barnet som du gör hemma t.ex. byter blöjor, vilar med barnet, är med vid måltiderna och du sitter
också med vid vår samling. Detta för att barnet ska möta den nya miljön med en person som barnet
är trygg med.
Inskolningen är viktig för både barn och föräldrar där ni får en helhetsbild av den dagliga
verksamheten. Det skapar en förståelse för hur pedagogerna arbetar, vilka aktiviteter och vilka
rutiner som finns på förskolan.
Vi gör också hembesök innan inskolningen, där vi träffar barnet i sin trygga hemmiljö.
Lämplig tid för detta kommer den ansvarige pedagogen att kontakta er om.
Inskolningen sker enligt överenskommelse mellan er föräldrar och pedagogerna på förskolan, utifrån
barnets och familjens behov. Den planeringen gör vi tillsammans med er vid hembesöket, där vi gör
upp ett individuellt inskolningsschema för ert/era barn. Hembesöket syftar till att skapa trygghet för
barnet som sedan känner igen pedagogen när ni kommer till förskolan.
Vanligtvis tar inskolningen 3 dagar, men var beredd att avsätta 14 dagar för inskolningen av ert barn,
då vi inte känner till ert/era barns individuella behov.
Mer information lämnas vid hembesöket.
Aktiv föräldramedverkan
Det är viktigt att ni stöttar ert barn genom att aktivt delta och visa barnet alla möjligheter till lek och
samvaro på förskolan och att ni under inskolningen får vara med på alla moment som barnet
kommer att möta utan förälder, t.ex. öppning och stängning, mat, vila och samling.
För barnets trygghet




gör en kort beskrivning på en A4 som berättar om vad ert barn varit med om fram till dess
det ska börja hos oss. Ex. var jag är född, var jag har bott, vilka jag bor med, om jag gått på
någon annan förskola tidigare, vad barnet tycker om osv.
Det kan vara bra att ta med foto av familjemedlemmar även mor och farföräldrar samt
husdjur och kort på barnet/barnen.

För mer information om inskolning fråga pedagogerna på avdelningen.
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