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� Vi har två veckors inskolning, då barnet tillsammans med dig lär känna vår förskola, oss 

ledare som arbetar här och alla barn som redan finns hos oss. 
 
� Vi börjar med korta dagar den första veckan för att under vecka två börja säja ”Hej då” 

till mamma eller pappa och avsluta veckan med att bli lämnad en stor del av dagen. 
De stunderna då du lämnar ditt barn har vi lite inskolningspyssel för er att göra, till 
barnen. 
 

� För att det ska bli tydligt för de små barnen att pedagogerna hör till förskolan, 
tillsammans med leken och leksakerna, är det viktigt att du som förälder är i bakgrunden 
och låter pedagogerna vara med barnen under inskolningen. Då ökar våra möjligheter att 
nå barnen via leken. 

     
� De barn som behöver sova under dagen får sova här under andra inskolningsveckan.  

Inskolande förälder lägger första gången, därefter gör vi det. 
 
� Syskon som redan är placerade hos oss, får gärna samma tider under inskolningsveckorna. 
 
� Inskolningen för de barn som har förälder hemma och ska vara hos oss  

15 timmar per vecka, är 3 dagar /vecka.   
 
� Efter ca 2 månader erbjuder vi ett uppföljningssamtal för att höra med er, hur ni upplevt 

och upplever ert barns tid hos oss. 
 
 

 

 
TÄNK PÅ ATT DU OCKSÅ ÄR BRA KLÄDD, 

VERKSAMHETEN BEDRIVS UTOMHUS. 
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INSKOLNINGSSCHEMA 
För- och efternamn:    
Födelsedatum:            
 

 2016 
VECKA   

 
Tid 

 
Vad händer på förskolan  

 
Vårdnadshavares roll 

 
 Måndag   9.30 – 10.30   Hälsar på, tittar runt, fruktstund  Vara med ert barn ute/inne i verksamheten.. 

 

 Tisdag   9.30 – 11     Hälsa på, bekanta er mer med oss      Fruktstund 
    -  ”  -  

 Onsdag  
  9.30 – 11      Hälsa på, bekanta er mer med oss      Fruktstund 

    -  ”  -   

 Torsdag  9 – 11.30  Samling, Lek ute / inne, fruktstund,        -   ”   -        
 Fredag   9 – 11.30   Samling, Lek ute / inne, fruktstund,  Är med i samlingen. Därefter lämna en halvtimme och pyssla med och namnbricka till ryggsäcken, samt barnets pärm. 

 

  
 2016 
VECKA   

 
Tid 

 
Vad händer på förskolan  

 
Vårdnadshavares roll 

 Måndag  9 – 11.30  Samling, Lek ute / inne, fruktstund, Vara med i samlingen. Säga Hej då en kort stund! Gå in och titta på skåp, fixa med kläder, blöjor m.m. 
 Tisdag   9 – 11.30  Samling, Lek ute / inne, fruktstund, Vara med i samlingen. Säga Hej då och gå in 9.30 – 10.30 för att börja pyssla med pärm, grinden och klädlådan. 
 Onsdag   9  – 14  Samling, Lek ute / inne, fruktstund,,   Lunch, Sova 

 Lämna, gå in och pyssla 9 – 10.30. Äta lunch tillsammans. Vara med och lägga.  
 Torsdag   9 - 14  

 Samling, Lek ute / inne, fruktstund, Lunch, Sova 
Säga hej då, stanna inne o pyssla färdigt. Åka hem över lunchen, komma vid 13.30.  

 Fredag    9 - 14  Samling, Lek ute / inne, fruktstund, Lunch, Sova   

 Lämna, åka iväg. Hämta vid 13.45 

 

ERA KONTAKTPEDAGOGER ÄR:    

 


