
                                 

 

 

 

 
 

Inskolning på 

Tomtebogårds förskola 
Humlan, Getingen, Myran och Trollsländan  

 

”Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. 

Vi trivs och bygger framtiden tillsammans.” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 



Att börja i förskolan 
I förskolan arbetar förskollärare tillsammans med barnskötare.  

Vi arbetar utifrån vår läroplan, Lpfö98, rev10 samt Skolverkets 

allmänna råd. Vi utgår från dessa när vi planerar och genomför en 

pedagogisk verksamhet där lärande och omsorg går hand i hand. På 

Tomtebogård arbetar vi även utifrån vår gemensamma vision.  

 

”Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi 

trivs och bygger framtiden tillsammans.” 

 

Våra mål för inskolningen 

 Barnet skapar en relation till pedagogerna och de andra barnen.  

 Barnet känner igen rutiner och är trygg i verksamheten.  

 Vårdnadshavare känner till verksamheten och har skapat en 

relation till pedagogerna.  

 Pedagogerna lär känna barnet och skapar en relation till 

vårdnadshavare.  

 Förskolechef och pedagoger har informerat om verksamheten 

och utbytt förväntningar med vårdnadshavare. 

 

Inskolning 

Det är viktigt att både ni och ert barn får en bra start hos oss på 

Tomtebogård. Inskolningen varar i två veckor under bestämda tider. 

Detta innebär att ni som vårdnadshavare måste avsätta tid för detta.  

Inskolningen på förskolan är inte bara för barnet utan även för er som 

vårdnadshavare.  

Målet med inskolningen är att barnet successivt ska känna sig 

hemmastadd och trygg tillsammans med pedagogerna, barnen och de 

rutiner vi har.  

Ert barn kommer att ha en ansvarspedagog som ansvarar för 

inskolningen samt efterföljande planerings-/utvecklingssamtal.  

Alla pedagoger på avdelningen ansvarar för alla barn.  

Under inskolningen får ni möjlighet att ta del av vår verksamhet.  



Vi strävar efter att skapa en öppen dialog tillsammans med er som 

vårdnadshavare. Tveka därför inte att ställa frågor om det är något som 

ni undrar över.  

 

Inskolningsschema 

Första dagen kommer ansvarspedagogen på hembesök. Besöket görs 

av ansvarspedagogen och varar i ungefär en timme. Under denna tid 

försöker pedagogen lära känna barnet i dess hemmiljö. Barnet brukar då 

vilja visa sina favoritleksaker och sitt rum.  

Vi hinner även planera tiderna för inskolningen och ge lite information 

om verksamheten. Detta besök är frivilligt från er sida men vi upplever 

att det är en värdefull första kontakt för alla parter.  

 

Andra dagen är barnet på förskolan ca två timmar. Den tiden bestäms 

tillsammans med ansvarpedagog.  

 

Efterföljande inskolningsdagar är barnet på förskolan mellan 9.00–

13.30. 

 

Så här ser en dag ut på förskolan hos oss  
06:30 Förskola och fritids öppnar på Humlan 

07:30 Frukost på respektive avdelning 

09:00-11:00      Samling/aktiviteter (skapande, rörelse, skogstorpare, utelek) 

11:00 Lunch 

12:00 Läsvila, sovvila 

12:30 Fri lek, inne/ute 

14:00 Mellanmål 

14:30 Fri lek, inne/ute 

16:25 Alla barn som är kvar går över till Humlan 

18:00 Fritids och förskolan stänger 

 

 

Som vårdnadshavare har du rätt att äta tillsammans med ditt barn en 

gång gratis. Sedan kostar det 55 kronor. 

 



 

Att lämna barnet under inskolningen  

När barnet känner sig tryggt är det dags att lämna barnet. Beslutet när 

detta sker är individuellt och avgörs av ansvarspedagog och 

vårdnadshavare gemensamt. Det är ni som vårdnadshavare som lämnar 

över barnet till pedagogen. Vid avskedet är det viktigt att vara tydlig 

och att göra det kort. På alla avdelningar finns en ”vinkstol” som 

används. Blir barnet ledset så får ni gärna ringa efter en stund för att 

höra hur det gått.  

 

Tomtebogårds förskola 

Humlan  090-165836 

Getingen  090-165836 

Myran   090-165835 

Trollsländan                       090-165835 

Förskolechef, Katarina Markström 090-165832 070-6947016  

 

Hemsidahttp://www.skola.umea.se/tomtebogard.4.13c1b69101a982ca2

a8000102860.html 

 

Lärumhttp://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kv

alitetochutveckling/itsomverktygforlarande/larum.4.1bcd46311407b7f3

05b363a4.html 

 

Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Tomtebog%C3%A5rds-

f%C3%B6rskola-och-skola-Ume%C3%A5-

kommun/499719693418618 

 

 

Tomtebogård  

Älvans väg 266  

907 50 Umeå  
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