Välkommen till Smultronstället
Nu är det dags för ditt barn att börja sin inskolning hos oss. Det ska bli så roligt
att få lära känna er. Vi använder oss av en tredagars inskolning som vi nedan
kommer att beskriva lite närmare. Både föräldrar och vi pedagoger är väldigt
nöjda med den metoden. Du får som förälder inblick i hur en dag ser ut på
Smultronstället och vi får möjlighet att lära känna er och ert barn bättre.
Här kommer en liten kort presentation av vår verksamhet. Vi har utarbetat vår
inne och ute miljö med olika hörnor där barnen utforskar och leker. Barnen får
då fritt välja vad de vill göra. För oss är det viktigt att ge barnen tid att leka,
pedagogerna är närvarande/härvarande, Vi utforskar tillsammans för att lägga
grunden till ett utvecklande och lärande. Vi har roligt tillsammans och barnen
får vara med och styra sin vardag på förskolan.
I början kommer vi arbeta mycket med att få ihop gruppen, att alla ska lära
känna varandra. Vi leker då mycket lekar tillsammans och introducerar alla våra
lekhörnor. Att vara en bra kompis är också viktigt för oss, att lära sig sociala
regler som att vänta på sin tur, ge och ta osv.
Att känna sig trygg på förskolan ska alla göra både barn och föräldrar, så vi är
noga med att alla får ett bra bemötande. Att hjälpa barnet vi avskedet från er
föräldrar gör vi genom att vi har ett kort men tydligt avsked, att vi inte drar ut på
det för länge för det gynnar inte barnet. Sen får man gärna ringa och höra hur det
har gått om man blir orolig.
Vi är ute och leker minst en gång per dag, ute är det också barnen som styr vad
de vill göra och vi är med dem i deras aktivitet. Att utveckla sin fantasi och
leklusta är otroligt viktigt.
En dag på Smultronstället:
Vi öppnar 7.00
Frukost 7.30
Ute/Innelek och frukt
Samling i små grupper
Lunch 11.15
Vila i sin egen vagn
Inne/Utelek
Mellanmål 14.15
Inne/Utelek
Sista hämtningen 16:45 (viktigt att hålla denna tid)
När man anmäler barnens vistelsetider på förskolan är det viktigt att tänka på att
ni ska ha lämnat förskolan vid avsatt tid. Ni får naturligtvis komma lite tidigare
för att vara med ert barn. Detta är viktigt då era barns vistelsetider styr

personalens schema. Vi vill ju ha bäst personaltäckning när det är flest barn på
förskolan.
Inskolningen kommer att vara under 14 dagar men ni föräldrar är med på
förskolan de tre första dagarna. Tiden under dessa 14 dagar är 9.15-14 men ser
vi att det blir för länge för barnet så är vi förstås flexibla.
Under de tre första dagarna är du med hela tiden som förälder. Du finns med i
måltidssituationen, du finns med vid sovstunden och finns för dit barn under
dessa tre dagen. Det är viktigt att inte smita undan som förälder.
Barnet har ingen speciell inskolningsfröken, utan det märker vi vem som barnet
tyr sig till.
Dag 1 vårdnadshavare är med, sitter på en bestämd plats så att barnet kan
komma och tanka trygghet när den vill. Föräldrarna sitter lite bredvid, det är
pedagogerna som skall försöka locka på barnen med spännande aktiviteter.
Dag 2 vårdnadshavare är med, sitter på en bestämd plats för att barnen skall
kunna tanka trygghet hos er. Det är pedagogerna som skall aktivera barnet.
Dag 3 vårdnadshavare är med pedagogen går in och tar över mer och mer.
Denna dag gör ni ett familjealbum till ert barn med kort på viktiga personer i
barnets liv som ni tar med till förskolan.
Dag 4-14 Barnet är själv på förskolan men föräldern skall vara nåbar och kunna
hämta om det skulle behövas. Om det skulle behövas får föräldern vara kvar
någon extra dag på förskolan, men det bestäms i så fall av pedagogen och
föräldern gemensamt.
Vi lämningen dag 4 är det viktigt med korta och tydliga avsked, vi finns där för
att stötta er i detta.
Det ni behöver ta med er till Smultronstället är blöjor till barnet, extrakläder och
kläder efter årstid (närmare information får ni vid inskolningen), Nappar odyl,
kort på familjen och viktiga personer till dag 3, barnets vagn som de ska sova i.
Under den första dagarna sitter ni med ert barn och hjälper de vid maten, vi har
dock ingen plats för att även ni ska äta, så ni behöver ta med något att äta. Er
mat äter ni när ert barn sover
Vi ser fram emot att få lära känna ert barn och en personlig inbjudan kommer
lite senare. Övrig information och blanketter får ni på inskolningen. Om ni
undrar över något är det bara att ringa och fråga, tel 0702543525
Hälsningar Smultronstället

