
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

Inskolning 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Vad innebär det? 

 
 
 
 
 
Varför har vi inskolning? 
- Det skapar trygghet och kontinuitet för barnen.  
- Du som förälder får insyn i förskolan, dess verksamhet och 
uppdrag.  
- Är föräldrarna trygga blir barnen också trygga.  
 
Vad förväntas av dig som vårdnadshavare? 
- Du som förälder finns med ditt barn på förskolan under nästan 
hela inskolningen.  
- Du som förälder deltar aktivt i verksamheten.  
- Det är du som förälder som är med ditt barn. Du byter blöjor, klär 
av och på, lägger etc.  
Under inskolningen får barnet tillsammans med dig, i lugn och ro 
ta in det som händer på förskolan och lära känna alla nya 
människor. Det är viktigt att träna på att vara på förskolan, inte 
att träna på avskeden.  
 
Hur ser inskolningen ut? 

Dag 1 gör ni ett kort besök tillsammans där ni får se lokalerna och 
vi lämnar ut information om veckan. 
Dag 2-4 är du och ditt barn på förskolan och vistelsetiden utökas 
succesivt.  
Dag 5 är tanken att du lämnar ditt barn. Beroende på hur veckan 
gått kommer du och personalen överens om hur lämningen går till. 
Gör ett kort, tydligt avsked. Visa att det är positivt att bli lämnad. 
Om det är något du kommer på vid lämning så ta detta vid ett annat 
tillfälle eller ring oss sedan du åkt.  
Detta är ett exempel på hur inskolningen kan se ut, men allt beror 
på barnet. Därefter lämnar du ditt barn enligt det schema du lämnar 
in. 
Pedagogens roll under inskolningen  
Vi pedagoger kommer att lägga stor vikt vid att lära känna ditt barn 
och dig som förälder. Om du känner dig trygg med oss vet vi att 
även ditt barn kommer att göra det.  
Du som förälder har viktiga kunskaper om ditt barn som vi är 
intresserade av. Berätta gärna för oss om ditt barn. Vi kommer 
också att fråga dig om olika saker.  
Under inskolningen har vi pedagoger möjlighet att få se vad ditt 
barn är van vid, hur det vill bli tröstat, vad ditt barn tycker om att 
leka med osv.  
 
Viktigt att tänka på: 
- Kom helst en förälder per dag om ni båda vill vara med under 
inskolningen. Det blir färre vuxna för ditt barn att hålla reda på och 
färre nya ansikten.  
- Passa tider för att skapa tillit till de vuxna och förskolans rutiner. 



- Fokusera på ditt barn under inskolningen så du är lyhörd för om 
barnet visar osäkerhet. 
- Om du som förälder är positiv och aktiv under inskolningen 
hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara 
på, och att ditt barn kan känna trygghet där.  
- Om inskolningen måste avbrytas p g a exempelvis sjukdom börjar 
vi om med inskolningen. Det är viktigt att den är sammanhängande 
för att skapa kontinuitet och trygghet.  
 
Uppföljningssamtal 
Efter inskolningen har vi uppföljningssamtal med er föräldrar där 
vi tillsammans pratar om hur den första tiden på förskolan varit. 


