
      

 

Inskolning  

Välkomna till 

Skärgården 
Dalarö/ Utö/ Ornö/ Muskö  

 
Inskolning   

 

 
Ni har fått plats på 
 
Avdelning 
 
Vi som arbetar på avdelningen heter  
 
 

 
 
Information om inskolning på Skärgårdens förskolor 
 
En helt ny värld har öppnat sig för det barn som börjar på förskolan. Oavsett hur gammalt 
barnet är så kan det behövas en introduktion till livet på en förskola. 
På Skärgårdens förskolor försöker vi att så långt det är möjligt se till barnets individuella 
behov och vårdnadshavarnas önskemål. Målet är att vårdnadshavare och barn skall få en bra 
start på sin tid i förskolan och uppleva tillhörighet.  
 
Då du som ny vårdnadshavare kommer med ditt barn till förskolan är det bra att den första 
inskolningsdagen finnas tillgänglig där ditt barn är och låta barnet utforska det som är 
spännande på förskolan tillsammans med dig. Du kommer ha en kontaktperson som ansvarar 
för inskolningen av ditt barn, det är inte säkert att det senare är samma person som blir 
ansvarsperson för ditt barn, ditt barn kan knyta an snabbare till någon annan på avdelningen 
och vi anpassar även det utifrån ditt barns behov. Din kontaktperson behåller du under hela 
inskolningen och under uppföljningssamtalet. 
 
Inskolningsperioden sträcker sig i ca fem dagar.  Därutöver bör ni föräldrar vara tillgängliga i 
ytterligare fem dagar.  Se schemat på nästa sida. 
Barnen inskolas tillsammans med andra barn och kommer att bjudas aktiviteter som speglar 
vår verksamhet med öppna stationer.  
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Så här ser grundschemat ut                                 
 
Dag 1:  9-10 30  
Du och ditt barn får bekanta er med personal och avdelningen. Ni får tid till att ställa frågor 
och barnet för chans att träffa sina nya vänner. Vi lägger tillsammans upp en preliminär plan 
på hur lång inskolning ert barn kan tänkas behöva.  
 
Dag 2:  9-15 
Du och ditt barn får återigen möjlighet att bekanta er med inne och utemiljön. Du som 
förälder deltar aktivt i verksamheten och bekräftar därigenom förskolan som plats för ditt 
barn.  
 
Dag 3:  9-hel dag  
Du och ditt barn deltar i verksamheten. 
 
Fr.o.m. dag 4  
Ditt barn lämnas på förskolan enligt överenskommelse med pedagogerna på avdelningen.   
 
Lätt tillgänglig förälder i 10 dagar 
Inskolningen kan gå snabbare beroende på ert barn och hur han/hon upplever förskolan och 
själva avskedet. Men den kan också ta längre tid. Vi ber er därför avsätta 10 dagar till 
inskolningen där ni är lätta att nå och kan komma och hämta ifall ert barn känner sig väldigt 
otrygg.  
 
Vi vill med denna inskolning ge en bra introduktion till förskolan för er och ert barn. Vi tror 
och hoppas att genom denna inskolningsmodell blir det en lugn och trevlig inskolningstid för 
alla parter där både barn och vårdnadshavare kan känna sig nöjda med det bemötande och 
den information de fått.  
 
Efter ca 6 veckor kommer ni erbjudas ett uppföljande samtal med pedagogerna där ni 
stämmer av hur inskolningen och den efterföljande tiden på förskolan har fungerat för er och 
barnet. 
 
Information om er och barnet 
Vi ber er fylla i bifogat barnkort och blanketten om fotografering på förskolan och ta med dem 
första dagen ni kommer till förskolan.  
 
Inom Haninge kommun och Skärgårdsförskolorna kommunicerar vårdnadshavare genom e-
tjänsten på Haninge kommuns hemsida www.haninge.se. Under fliken barn och utbildning 
hittar ni E-tjänst för förskola och fritidshem. Som förälder loggar du in med e-legitimation 
eller SMS. I det senare fallet behöver di skapa ett konto, vilket görs på samma sida. Här 
uppdaterar du som vårdnadshavare alla kontaktuppgifter och ändringar av vistelsetider. När 
du önskar ändra angivna vistelsetider för ditt barn ska det göras fjorton dagar i förväg. Berätta 
då även för pedagogerna på avdelningen om de nya tiderna.  Med aktuella uppgifter i e-
tjänsten kan vi utan svårigheter kontakta dig eller skicka aktuell information.  
 
 
 
Kontakt förskola – hem  

http://www.haninge.se/


      

 

Den dagliga kontakten med dig som lämnar och hämtar vid förskolan är viktig. Berätta för oss 
om det är något särskilt runt barnet som du tror kan påverka dagen.  
 
I förskolan är vi alltid öppna för dialog om ditt barn, dina tankar och önskemål. Du är alltid 
välkommen att stanna upp och tala med oss i verksamheten. Ibland kan det vara svårt att 
prata just när du kommer. Du blir då föreslagen ett annat tillfälle för samtal. Under förskolans 
verksamhetsår blir du inbjuden till ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal. På Dalarö 
förskola har vi även föräldraråd där alla är välkomna.  Därutöver inbjuds att fira traditioner 
och ta del av verksamheten vid förskolan vid flera tillfällen.  
 
Du är alltid välkommen att kontakta Carina Reisö, förskolechef vid Skärgårdsförskolorna via 
carina.reiso@haninge.se eller 070 6608026. Om du upplever att du inte får gehör för dina 
synpunkter genom att vända dig till pedagoger eller ledning hanteras klagomål via hemsidan 
för Haninge kommun, www.haninge.se . 
 
Vid sjukdom 
Barn blir sjuka ibland och vissa dagar måste barnet vårdas hemma. Se till barnets 
allmäntillstånd när ni gör bedömningen om det är lämpligt att gå till förskolan eller ej. Vid 
olika sjukdomar och smittor går vi efter de rekommendationer som finns på  
www.vardguiden.se/ Barn och föräldrar/Sjukdomar och besvär. Vi ber er vara extra noga vid 
maginfluensa. Då gäller att barnet ska vistas hemma under 48 timmar efter att symptomen 
avtagit.  
 
Om kläder 
Det är viktigt att barnet har kläder som lämpar sig för klimatet utomhus. Vi vistas utomhus 
varje dag utom vid extrema temperaturer. Likaså behövs ombyten av det barnet har på sig 
inomhus. Det underlättar för barnet och pedagogerna om kläderna är märkta.   
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Carina Reisö, Förskolechef och Skärgårdens pedagoger  
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