Välkomna på inskolning!

En förskola att vara stolt över och längta till

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 inskolning. Den går till så att ni föräldrar 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.
Med en föräldraaktiv inskolning får barnet lära känna miljön, pedagogerna och de andra barnen
tillsammans med er föräldrar. Barnet kan då i sin egen takt ”släppa taget” om föräldern när barnet
känner sig moget. Föräldern 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
bland annat utevistelse, samling, hygien, lunch, vila och mellanmål.
Den föräldraaktiva inskolningen 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.
Varje inskolning är unik och olika familjer tar olika lång tid på sig att bekanta sig med allt som är nytt!
För barnen, både de nya barnen och de som redan går på förskolan är inskolningsperioden full av nya
intryck och relationer. För att underlätta och ge barnen en möjlighet att överblicka vilka föräldrar
som hör till vilka barn är en förälder per familj och dag välkommen att vara med under inskolningen.
Det är intensivt att börja förskolan med alla nya intryck, därför går barnet kortare dagar andra
inskolningsveckan, kl. 9-14.30, förutom måndagen då barnet går mellan kl. 9.30-13.30

Inskolningsschema
Dag 1
Vi träffas inne på avdelningen. Barnet får en egen hylla med sitt namn på. Tid för inskolning är kl.
09.30-11.30. Barn och förälder deltar i alla aktiviteter tillsammans med oss pedagoger.
Dag 2-3
Vi träffas kl. 09.00-14.30 och barn och förälder är tillsammans med oss pedagoger och barn. Dagarna
kommer att innehålla de vanliga aktiviteterna vi gör på förskolan. Vi kommer att äta lunch
tillsammans och ha lugnare aktiviteter efter lunch och vila.
Dag 4
Vi träffas kl. 09.00. Det här är den första dagen utan förälder. Vi kommer att sjunga, leka och äta
lunch tillsammans. Förälder hämtar kl.11.15 efter lunch har intagits.
Dag 5
Vi träffas kl. 09.00. Idag är barnet en längre dag själv på förskolan. Förälder hämtar efter vilan ca kl.
13.30.
Vecka 2
På måndag är barnet på förskolan mellan kl. 09.30-13.30. De övriga dagarna är tiderna kl. 09.0014.30.

Att ta med till förskolan första dagen
o
o
o
o
o

Märkta ombyteskläder.
Extra strumpor, mössor, keps/solhatt, vantar mm som är märkta.
Regnkläder som är märkta.
Märkta stövlar.
Kort på närmaste familjen.

Vi ber er föräldrar att skriva ner lite om ert barn till inskolningens första dag. Sådant som är bra för
oss pedagoger att veta. Det kan till exempel handla om vad barnet tycker är roligt, är rädd för, hur
han eller hon vill bli tröstad, hur det ska vara när barnet ska sova, om det finns allergier osv. Brevet
gör det lättare för oss att få barnet att känna dig så tryggt som möjligt tillsammans med sina
inskolningspedagoger.

Förälders och pedagogers roll under inskolning
Förälderns roll
Under inskolningen är ni föräldrar 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 i
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 inskolning. 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 föräldern inte är med.
Varje barn reagerar olika vid en så unik situation som ju en inskolning är. Därför är en dialog mellan
pedagog och förälder viktig. Efter inskolningen 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
förälderns sida så försvåras överlämnandet. Ring gärna efteråt om ni känner oro.
Det är viktigt att ni håller era tider när det gäller lämning och hämtning, eftersom personalens
schema bygger på barnens närvarotider. Om ni ändrar på tiderna så säg till oss.

Övrig information
Om barnet blir sjukt så vill vi att ni kontaktar förskolan och meddelar det. Telefonnummer finns på
hemsidan www.spiraforskolor.se När barnet är friskt så vill vi att ni ringer dagen innan och meddelar
oss att ni kommer. Tänk på att vid feber behöver barnen en feberfri dag hemma och efter magsjuka
ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräk/diarrén samt att barnet ska kunna äta vanlig mat.
Vid vattkoppor bör barnet vara hemma tills sista koppan är läkt/torkad.
För mer information kring SPIRAs sjukdomspolicy ber vi er att läsa ”Policy vid sjukdom” som finns på
hemsidan. Där hittar ni även andra dokument och kontaktuppgifter som berör förskolan.

När vi upplever att barnet känns tryggt på förskolan bjuder vi in till ett inskolningssamtal där vi pratar
om ert barn och hur ni har upplevt inskolningen. Inför detta samtal får ni frågor som ni fyller i.

Blanketter
Följande blanketter ska fyllas i och lämnas till förskolan under den första inskolningsdagen:
o Matallergier (detta ska lämnas in även om barnet inte är allergiskt)
o Om barnet har någon allergi skall vårdnadshavare fylla i handlingsplan för allergisk reaktion
samt medtaga ett läkarintyg
o Viktig information till förskolan
o Tider för barnets vistelse
o Medgivande till fotografering
o Medgivande till Förskoleappen
Varmt välkomna till oss på SPIRA förskolor!

