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Välkomna på introduktion! 
 

 

 

 
 

En förskola att vara stolt över och längta till. 
 
 

 

 

  



Reviderad 2022-06-30 
 

 

 

Välkommen till SPIRA förskolor!  
 
Snart börjar en ny spännande tid för både dig och ditt barn. För oss är det viktigt att 

både du och ditt barn får en trygg start i förskolans värld. Därför börjar vi med en 

invänjning. Vi använder oss av en metod som kallas föräldraaktiv introduktion. Det är av 

vikt att introduktionen blir en trygg, lustfylld och spännande händelse samt skapa en 

positiv upplevelse för alla parter. 

 

Med en föräldraaktiv introduktion får barnet lära känna miljön, pedagogerna och de 

andra barnen tillsammans med er vårdnadshavare. Barnet får då möjlighet att ta in i sin 

egen takt och kan ”släppa taget” om vårdnadshavaren när barnet känner sig redo. 

Vårdnadshavaren får också en möjlighet att vara med och se hur en dag fungerar på 

förskolan och kan bygga upp en bra kontakt med sitt barns pedagoger redan från början. 

I förskolan är rutinerna grunden för verksamheten och de är återkommande varje dag. På 

Spira är våra rutiner utevistelse, projektarbete, hygien, lunch, vila och mellanmål. 

Undervisning och utbildning genomsyrar hela verksamheten. 

 
Varje introduktion är unik och olika familjer tar olika lång tid på sig att bekanta sig med 

allt som är nytt! Vår modell som vi brukar utgå ifrån och kan anpassa efter behov går till 

så att ni vårdnadshavare är med ert barn under de tre första dagarna. Fjärde och femte 

dagen lämnar ni ert barn ensamt en kortare stund, om barnet är redo. Den föräldraaktiva 

introduktionen tar cirka två veckor. Under denna period är det viktigt att vi kan få tag på 

er och att ni har möjlighet att komma till förskolan vid behov.  

 
För barnen, både de nya barnen och de som redan går på förskolan är 

introduktionsperioden full av nya intryck och relationer. För att underlätta och ge barnen 

en möjlighet att överblicka vilka vårdnadshavare som hör till vilka barn är en 

vårdnadshavare per familj och dag välkommen att vara med under introduktionen.  
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Introduktionsschema 

Dag 1 

Vi träffas ute på gården där er ansvarspedagog möter upp er. Pedagogen visar vägen till 

avdelningen samt presenterar verksamheten. Barn och vårdnadshavare deltar i alla 

aktiviteter mellan kl. 09.30-11.00. 

 

Dag 2-3 

Vi träffas mellan kl. 09.00-14.30. Dagarna kommer att innehålla vardagliga aktiviteter och 

rutinsituationer som förekommer på förskolan. Vi kommer att äta lunch tillsammans vid 

kl 11:00, vila samt ha lugnare aktiviteter innan mellanmålet. 

 

Dag 4 

Vi träffas kl. 09.00. Efter en kort stund kommer pedagogerna att stötta familjen att säga 

ett tydligt hejdå till varandra. Pedagogerna kommer att erbjuda liknande aktiviteter som 

barnet redan har varit med om. Det här är barnets första dag utan vårdnadshavare. 

Pedagogerna håller er vårdnadshavare uppdaterade om hur det går för barnet under 

förmiddagen och ger förslag om hämtnings tid, dock senast 14.30.  

 

Dag 5 

Vi träffas kl. 09.00. Dagen har samma struktur som dag 4. 

 

Vecka 2 

Det är intensivt att börja förskolan med alla nya intryck, därför går barnet kortare dagar 

andra introduktionsveckan, 9.00-14.30. Det är viktigt under hela introduktionsperioden 

att vara tillgängliga och snabba på plats. 

 

Att ta med till förskolan första dagen 

Märkta ombyteskläder samt extra strumpor, mössor, vantar mm som är märkta. 

Regnkläder och stövlar som är märkta. 

Märkta gosedjur, napp, snuttefilt eller liknande som gör barnet tryggt 
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Vårdnadshavarnas roll under introduktionen: 

Under introduktionen är ni tryggheten för barnet. Ni är med och deltar tillsammans med 

ert barn i alla aktiviteter och rutinsituationer. Det är viktigt att ni är med och deltar i alla 

moment, då visar ni för ert barn hur vi gör på förskolan och det skapar en trygghet för er 

båda. Ni står för tröst, byta blöja, klä på m.m. under tiden ni är med. Det är bra att ni är 

aktiva i att få in ert barn i lek och kontakt med pedagoger samt barn, när ni är med de 

första dagarna.  

 

Pedagogens roll: 

Hela arbetslaget ansvarar för att ni blir väl mottagna. Arbetslaget bestämmer också vilken 

pedagog som ansvarar för just ert barns introduktion. När det är dags att lämna ert barn 

är det den pedagogen som kommer ta emot barnet. Alla pedagoger tar kontakt och lockar 

barnet till aktiviteter samt tröstar när vårdnadshavaren inte är med.  

 

Varje barn reagerar olika vid en så unik situation som ju en introduktion är. Därför är en 

dialog mellan pedagog och vårdnadshavare viktig. Efter introduktionen kan det kännas 

lite svårt att lämna ett barn som kanske är ledset. Vi vet av erfarenhet att det oftast går 

över fort. Känner barnet tveksamhet från vårdnadshavarens sida försvåras 

överlämnandet. Efter avslutad introduktion kommer ansvarspedagogen uppmuntra 

barnet att lära känna övriga pedagoger. Detta för att möjliggöra en trygg och smidig 

lämning till alla förskolans pedagoger.  

 

Det är viktigt att ni håller era tider när det gäller lämning och hämtning, eftersom 

personalens schema bygger på barnens närvarotider. Ändring av vistelsetider sker två 

veckor i förväg genom Förskoleappen samt förskolans blankett.    

 

Om barnet blir sjukt meddela via Förskoleappen. Det går även bra att meddela via telefon. 

Telefonnummer till respektive avdelningar finns på hemsidan: www.spiraforskolor.se 

 

När barnet är friskt vill vi att ni meddelar oss via Förskoleappen helst en dag i förväg. 

Tänk på att vid feber behöver barnet en feberfri dag hemma och efter magsjuka ska barnet 

vara hemma 48 timmar efter sista kräk/diarrén samt att hen ska kunna äta vanlig mat. 

Vid vattkoppor ska barnet vara hemma tills sista koppan är läkt/torkad. 

http://www.spiraforskolor.se/
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För mer information kring SPIRAs sjukdomspolicy ber vi dig att läsa i broschyren ”Policy 

vid sjukdom” som finns på hemsidan. När det gäller riktlinjer och regler runt sjukdomar 

följer förskolan Vårdguiden 1177.  

 

På hemsidan hittar ni andra viktiga kontaktuppgifter, policys och dokument. 

 

Blanketter 

Följande blanketter ska fyllas i och lämnas till förskolan eventuellt fyllas i på plats: 

• Kost- och allergiblankett (detta ska lämnas in även om barnet inte är allergiskt) 

Om barnet har någon allergi skall vårdnadshavare fylla i handlingsplan för 

allergisk reaktion 

• Viktig information till förskolan (kontaktuppgifter) 

• Tider för barnets vistelse på förskolan 

• Medgivande till fotografering 

• Avtal för Förskoleappen 

 

Vid intresse rekommenderar förskolans personal att lyssna på podcasten ”Introduktion 

och inskolning av nya barn – så gör vi” 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLmxpYnN5bi5jb20vMzEzMzk0L

3Jzcw/episode/YTlmNTA5NjEtYjMyNS00OTI4LWE1YmYtZjViMjk3MDcyYjNj?sa=X&ved

=0CAUQkfYCahcKEwigiNLLm-n4AhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=hu-SE 

eller podden ”Barnet gråter vid lämning i förskolan – vad gör vi?” 

https://poddtoppen.se/podcast/1549542465/relatera-mera/23-barnet-grater-vid-

lamning-i-forskolan-vad-gor-vi 

 

 

 

Förskolan erbjuder ett uppföljningssamtal cirka en månad efter avslutad introduktion. 

 

 

Varmt välkomna till oss på SPIRA förskolor! 

 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLmxpYnN5bi5jb20vMzEzMzk0L3Jzcw/episode/YTlmNTA5NjEtYjMyNS00OTI4LWE1YmYtZjViMjk3MDcyYjNj?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwigiNLLm-n4AhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=hu-SE
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLmxpYnN5bi5jb20vMzEzMzk0L3Jzcw/episode/YTlmNTA5NjEtYjMyNS00OTI4LWE1YmYtZjViMjk3MDcyYjNj?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwigiNLLm-n4AhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=hu-SE
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLmxpYnN5bi5jb20vMzEzMzk0L3Jzcw/episode/YTlmNTA5NjEtYjMyNS00OTI4LWE1YmYtZjViMjk3MDcyYjNj?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwigiNLLm-n4AhUAAAAAHQAAAAAQCg&hl=hu-SE
https://poddtoppen.se/podcast/1549542465/relatera-mera/23-barnet-grater-vid-lamning-i-forskolan-vad-gor-vi
https://poddtoppen.se/podcast/1549542465/relatera-mera/23-barnet-grater-vid-lamning-i-forskolan-vad-gor-vi

