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Välkommen till  

 

Introduktionsmaterial för nya barn och 

vårdnadshavare 
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Varmt välkommen till oss på Filuren. På vår förskola ges varje barn uppmuntran, stöd och 

utmaningar så att varje dag bjuder på glädje, lek och lärande. Vi erbjuder ett varierat 

innehåll i trygga mindre sammanhang med engagerad, närvarande och kompetent personal.  

Vi skapar kreativa mötesplatser där undervisning sker i den mindre gruppen och där fokus 

ligger på att barnen får prova och utforska själva. Våra lärmiljöer inspirerar och stimulerar 

barnen att utforska läroplanens alla målområden, så som musik, skapande, naturvetenskap, 

drama, teknik, matematik, språk och hållbar utveckling.  

 

                                 

Förskolan ligger centralt på Östermalm/Gärdet i nära anslutning till Gärdesskolan med en 

stor egen gård som är uppdelad i olika delar såsom gräsmatta med plats för natur och 

grovmotoriska lekar, utforskande klätterställningar, skapande med stafflier och bygg och 

konstruktionsdel i sandlådan.  

Vi har nära till både Gärdets och Djurgårdens grönområden såväl som närliggande parker 

såsom Gustav Adolfsparken, Tessinparken och Humlegården.  Kulturupplevelser och 

bibliotek finns inom räckhåll.  

Förskolan har ett nära samarbete med närliggande skolor – och ingår i ett nätverk som 

arbetar kring samverkan förskola-skola i stadsdelen Östermalm.  
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Hos oss ska alla barn och vårdnadshavare mötas av glädje, engagemang och professionalism. 

Det är viktigt för oss att ni vårdnadshavare känner tillit och trygghet när era barn lämnas hos 

oss. Genom god daglig kontakt på förskolan och smidig information via förskoleappen TYRA, 

har varje familj bra insyn och kan snabbt och lätt kommunicera och ta del av förskolans 

arbete.  

                 

 

Informationssamtal  

 

På förskolan Filuren använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. 
Under introduktionen bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att ge dig 
som vårdnadshavare möjlighet att i lugn och ro berätta om ditt barn, ställa frågor och få 
information om förskolan och introduktionen.  

Vi tydliggör vikten av kommunikation under introduktionen mellan introducerande person 
och pedagoger för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra introduktion för barnet 
och familjen.  

Vi informerar om praktiska frågor, till exempel vad som behöver tas med (extrakläder, 
regnkläder med mera), rutiner vid lämning/hämtning, märkning av kläder och vikten av att 
fylla i schematider i förskoleappen TYRA samt meddela frånvaro/sjukdom. 

 

 

’ 
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Introduktionstider 

Som vårdnadshavare är du tillsammans med barnet på förskolan mellan klockan 9.00–10.30 

under den första dagen och mellan 9.00-14.30 ca följande dagar. När första lämningen ska 

ske och hur länge barnet är på förskolan utan dig är individuellt och beslutas i samråd mellan 

dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan.  

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion där det är ni som vårdnadshavare som 

introducerar barnen i verksamheten på förskolan. Det är ni som känner barnen bäst och vi 

pedagoger driver den övriga verksamheten som vanligt. Vi brukar säga att själva 

introduktionsperioden är ca 3-5dagar men det är väldigt individuellt. Några barn tar det 

kortare tid för medan andra längre, oavsett ser vi att ni som vårdnadshavare finns tillgänglig 

de första 2 veckorna av barnets tid på förskolan. 

 

 

Dina uppgifter som vårdnadshavare under introduktionen 

Under introduktionen sköter du som vårdnadshavare ditt barns samtliga rutiner såsom 

påklädning, blöjor, toalettbesök, mat och vila. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur 

just ditt barn fungerar. Om möjligt så ser vi gärna att det endast är en vuxen per barn som 

deltar i introduktionen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten. 
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Förskolans rutiner under introduktionen   

Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god 

känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, 

men anpassar oss efter barnet.  

 

Du som vårdnadshavare är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya 

intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på 

förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger introducerar succesivt det nya barnet till 

verksamheten. Under introduktionen deltar du som vårdnadshavare därför i de aktiviteter som 

barnet deltar i.  

För varje dag vänjer sig ditt barn vid att vara på förskolan och vi justerar vistelsetiderna utifrån det. 

Under sin andra vecka hos oss går barnen på förskolan mellan klockan 9.00–14.30 om man inte 

kommer överens om annat. Från och med den tredje veckan går barnen på sina ordinarie tider. 

 

Syfte med föräldraaktiv introduktion  

• Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger. 

• Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de 

andra vårdnadshavarna. 

• Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet. 

• God kommunikation mellan hem och förskola. 
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Vad ska man ha med sig till förskolestarten?  

En checklista med saker som vi tycker är bra om barnen har säsong för säsong! 

 

På hyllan:  

Oavsett årstid kan följande vara bra att ha på hyllan: 

• Regnkläder, (ex. galonbrallor, regnvantar, regnjacka, gummistövlar) 

• Extrakläder, (2–3 plagg av varje sort så att vi kan byta barnens kläder vid behov) 

• Trygghetssak (Snuttefilt/nalle/napp eller annat som barnet är tryggt tillsammans med) 

• Märkt vattenflaska 

Vår och Höst  

• Tjocktröja/fleece 
• Svalare jacka och överdragsbyxor 
• Kraftiga skor (ex. kängor/gympaskor som klarar av lera, gegga, lek bland lövhögar, 

grus och i sandlådan) 
• Tunna vantar 
• Tunn mössa 

Vinter 

• Overall/tvådelat med jacka och täckbyxor 
• Vinterskor 
• Tunn mössa, när det är lite varmare ute 
• Tjock mössa, när det är lite kallare ute 
• Tunna fingervantar, när det är lite varmare ute 
• Tjocka tumvantar, när det är lite kallare ute 
• Tjocktröja/fleece 
• Fuskpolo/krage, undvik halsduk som kan fastna i något och utgöra en stryprisk 
• Underställ, till de extra kalla dagarna 
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Sommar  

• T-shirt 
• Svalare långärmad tröja, skyddar mot solen 
• Shorts 
• Svalare långbyxor som skyddar mot solen (ex. tights, stretchiga jeans, ofodrade 

mjukisbyxor) 
• Tunn jacka/skaljacka/windstopper fleece 
• Strumpor 
• Gympadojor/sneakers 
• Sandaler 
• Solhatt/keps 

 

Viktiga datum för läsåret 2022/2023: 

Förskolan stänger tidigare 1 dag/månad då personalen har APT. Vi har även 4 utvecklings- 

och planeringsdagar utspridda under läsåret då förskolan är helt stängd.  

Vi erbjuder även ett föräldramöte i september samt en Ljusfest i december. Under våren har 

vi våra utvecklingssamtal under mars och april samt vernissage i maj och sommaravslutning i 

juni. 

Ett kalendarium för dessa datum får du tillsammans med detta introduktionsmaterial, 

desutom syns alla dagar i TYRA-appen.  

 

Uppföljningssamtal 

Efter ca 1mån bokar vi in ett uppföljningssamtal där vi samtalar om introduktionen och hur ni som 

vårdnadshavare upplever denna tid. 

 

Varmt välkomna till oss på Filuren!  

Anna-Karin Lind rektor  

Mobil: 070-672 12 60 

rektor@fskfiluren.se 

 

mailto:rektor@fskfiluren.se
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Telefonnummer till avdelningarna ht 22:  

Humlan:  073-158 73 53 

Igelkotten: 073-158 73 55 

 


