Välkommen till Junibacken
På Junibacken arbetar vi utifrån ”föräldraaktiv inskolning” som innebär att en förälder i taget
är med större delen av tiden i verksamheten under cirka en vecka. Föräldern hjälper sitt barn
vid maten, tvättning, blöjbyten m.m. Pedagogerna finns med hela tiden och på så vis får
barnet tid att utforska och lära känna pedagogerna utifrån sina villkor.
Syftet med denna typ av inskolning är att föräldrarna tillsammans med sitt barn får en god
inblick i hela verksamheten. De får tid att lära känna och skapa en trygg relation till
pedagogerna och de andra barnen på förskolan, samt vänja sig vid våra rutiner och den nya
miljön.
Innan inskolningen har vi ett gemensamt inskolningssamtal då all praktisk information ges
samt rundvandring i lokalerna. Ni får de blanketter som skall fyllas i, t.ex. kontaktuppgifter,
schema m.m. Detta samtal kommer att ta ca: 1 timma.
Tanken med detta inskolningssamtal är vi pedagoger tillsammans med er föräldrar kan sitta
ner i lugn och ro och samtala om verksamheten. Vi tycker därför att det vore bra om ni har
möjlighet att ordna barnvakt. Ni kan ställa frågor och eventuellt träffa andra föräldrar som
också ska inskola sitt barn. De frågor och funderingar som uppkommer hos er föräldrar finns
det också god tid till att diskutera under kommande inskolningsveckor.

Ni är välkomna på detta samtal_______________________________________
Vi vill att ni ringer och meddelar oss om ni kan komma eller ej på telefonnr. 183 25

Dag 1. 9.15- 11.00 förälder med hela tiden.
Dag 2. 9.15- 12.00 förälder med hela tiden och äter lunch med sitt barn.
Dag 3. 9.15- 12.00 förälder med hela tiden och äter lunch med sitt barn.
Dag 4. 9.15- 12.00 förälder lämnar en stund och äter sedan lunch med sitt barn.
Dag 5. 9.15–14.00 förälder lämnar en stund och sover med sitt barn på avdelningen
Dag 6. 9.15–14.00 förälder lämnar under förmiddagen och barnet äter och sover ev. själv.
Dag 7 och 8.

vid behov. Personalen gör upp tider i samråd med förälder.

Föräldern behöver vara tillgänglig veckan efter inskolningen om barnet behöver mer tid för
inskolning. Dag 1 = Onsdag

