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Vad är Inskolning 

Vad är inskolning 

Att börja i förskolan innebär en stor förändring i ditt barns liv. Små barn är nyfikna och intresserade 
av det som är nytt. Det är lockande och spännande men kan också verka lite skrämmande med nya 
människor och en ny miljö. Inskolningen är till för att barnet successivt ska få vänja sig vid allt den 
nya. Föräldern är med för att vara barnets trygghet. Målet med inskolningen är att den ska vara en 
positiv upplevelse att komma till oss på förskolan. Vi hoppas förstås att du som förälder ska känna 
dig väl mottagen och trivas. Vi ska samarbeta under en lång tid för att ditt barn ska trivas på 
förskolan. 

Pedagogens uppgift 

Vi ska lära känna och bygga upp en relation till ditt barn. Denna relation måste hinna bli så trygg att 
barnet känner tillit för pedagogen så att denne kan fungera som stöd när du lämnar förskolan. Vi 
kommer att visa barnet runt i den nya miljön och visa spännande intressanta övningar och material 
som finns. Vi kommer också att samtala med dig för att informera oss om ditt barns olika intressen, 
behov oh egenskaper, allt för att vi ska lära känna ditt barn väl. 

Förälderns uppgift 
Du som förälder är barnets trygghet under inskolningen. Det bästa är om en och samma förälder är 
med under hela inskolningsperioden för att ge kontinuitet. Du ska vara den trygga basen som 
barnet utgår ifrån när hen bekantar sig med den nya miljön. Det är viktigt att du är inom synhåll och 
räckhåll så länge barnet behöver dig. Vi kommer att vida dig vart du ska sitta. Så länge föräldern är 
kvar på avdelningen brukar barnet föredra att vända sig till denne för att få tröst och hjälp, därför är 
det naturligast att du hjälper ditt barn vid toabesök, av och på klädning etc. När du inte längre är 
där kommer ditt barn att vända sig till pedagogen. Den riktigt nära och djupa relationen mellan 
barnet och pedagogen utvecklas först när föräldern inte finns i närheten. 

Efter en vecka har ditt barn vant sig mer att vara på förskolan allt eftersom barnets tider utökas. Du 
måste fortfarande vara i bakgrunden, men när tiden känns mogen, dvs. när pedagogen känner att 
ditt barn och denne har en bra kontakt, kan du lämna avdelningen men ändå finnas kvar på 
förskolan. Tiden då barnet är utan dig förlängs varje dag, men du måste räkna med att vara 
tillgänglig fram till dess att inskolningen är slut. 
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Något att tänka på under inskolningsperioden är att det kan vara bra om barnets hemmamiljö och 
rutiner inte är annorlunda eller ovanligt komplicerade under denna period. 

Att tänka på vid lämning och hämtning: Gör avskedet tydligt ”nu går jag, hej då”. Smit aldrig! Det är 
också viktigt att hämta barnet på ett tydligt sätt. Barnet vill också att du ägnar dig helt och hållet åt 
denne när du lämnar och hämtar. Gör lämningarna och hämtningarna korta, det underlättar för 
barnet. 

Den som ansvarat för inskolningen kommer att boka en tid med dig för ett uppföljningssamtal 
någon månad efter inskolningens slut för att utvärdera tiden som gått. 

 

Datum för tid: ____________________________ 


