VÄLKOMMEN TILL
FÖRSKOLAN FILUREN/MULLBÄRET
INFÖR INVÄNJNINGEN:
Familjerna tilldelas en egen ansvarspedagog, som är kontaktperson under
den första invänjningsperioden. Detta för att både barn och föräldrar skall
känna sig trygga. All personal samarbetar dock med hela barngruppen och
föräldrarna. Ni får dagligen muntlig information dagligen om barnets
vardag på förskolan. Övrig information ges på föräldramöten och genom
kontinuerliga informationsblad.
Är ni oroade över något, tveka inte att fråga. Ni kommer att bjudas in till
ett uppföljningssamtal en kort tid efter invänjningen. Utvecklingssamtal
hålls vanligtvis 1 gång per år, om efterfrågan finns finns alltid möjlighet
för ett extrasamtal.

INVÄNJNING:
Invänjningsschemat är ett basschema och kan förändras utifrån barnets
behov. Föräldern är den trygga basen som barnet utgår ifrån när det
bekantar sig med sin omvärld. Vi tar emot en förälder per barn, men ni
kan gärna alternera. En del föräldrar vill gärna skynda på barnet av oro
att inte hinna bli klara i tid. Risken är att barnet kan känna sig pressat till
att leka och då försvinner ofta det positiva med att få delta i leken. Även
de barn som sitter mycket kvar i förälderns närhet deltar i verksamheten
genom att titta på de andra barnens lek. Det känns också naturligt för
barnet att det är föräldern som sköter av-och påklädningen, blöjbyten och
liknande närkontakter. Efter invänjningen kommer barnet att vända sig till
personalen, som med lekens hjälp börjar bygga upp relationen till barnet.
När du lämnar barnet till personalen (och även vid hämtningen på
eftermiddagen) händer det att barnet börjar gråta för det kommer på att
han/hon blivit lämnat. Säg hej då på ett tydligt sätt till barnet så vet det
att du går och lämna direkt. Det känns ofta svårt för många föräldrar att
gå när barnet inte vill det och för personalen är det svårt att få trösta så
länge föräldern finns inom synhåll. Ring oss på avdelningen om du känner
dig osäker och orolig.
Invänjningen ska kännas positiv och rolig för barnet under den tid det är
på förskolan. Om barnet blir för trött mot slutet av sin tid, är det bättre
att avsluta innan den uppgjorda tiden gått ut. Det är viktigt att du som
förälder har ett positivt förhållningssätt och visar glädje då barnet är

mycket känsligt för förälderns signaler. Tveka inte att ringa vid minsta
oro.

EFTER INVÄNJNINGEN:
Det är viktigt att förälder och personalen är överens om hur barnet ska
tas emot på morgonen. För barnet underlättas avskedet om det sker på
samma sätt dag efter dag. Det är viktigt för barnet att hen ser att du går
och att avskedet inte drar ut på tiden. Det kan vara frestande att gå just
när barnet inte ser dig eller är upptaget med något, men smit aldrig. Var
tydlig och vinka och säg hej då.
Undersökningar har visat att de allra flesta barn reagerar på att börja
förskolan. Barnets reaktion kan visa sig genom ilska, klängighet,
passivitet, och trötthet. Dessa reaktioner är naturliga. Att vara skilda åt
upplevs ofta av barnet som ett övergivande.
Det kan vara viktigt att hämta barnet på ett tydligt sätt så att det blir klart
för barnet att det är dags att gå hem. Man kan säga att barnet nu behöver
vänja sig vid att bli hämtat. Här vill vi passa på att nämna att inte ge era
barn mellanmål, smörgåsar, dryck, frukt eller dyligt vid lämning och
hämtning eftersom de övriga barnen också då vill äta detta.
Vi ser fram emot att lära känna er och era barn samt en förskoletid fylld
av glädje och stimulans

