
Veliler [velayet sahipleri] için bilgiler 
Skövde Belediyesi sınırları içindeki anaokuluna hoş geldiniz. Çocuğunuzun hangi anaokuluna 
yerleştirildiğine bakmaksızın, çocuğun okula alıştırılması sürecinde (inskolning) velilerin katılımını 
arttırmak, aynı zamanda da Skövde Belediye’sinin anaokullarında geçerli olan kuralları biraz daha açık 
bir şekilde ifade edebilmek için burada bazı bilgileri bir araya getirdik.  

Çocuğun anaokuluna başladığı ilk döneme okula alışma süreci [Inskolning] diyoruz. Okula alışma 
süreci anaokulundan anaokuluna farklılık gösterse de, bu süre bir ya da iki haftayı aşmaz. Okula 
alışma süreci, çocuğun velisiyle birlikte okulu, çalışanları ve diğer çocukları tanıma ve onlara alışma 
süresini kapsar. Okula alışma sürecinde veliler çocuklarının anaokulunda günlerini nasıl geçirdiklerini 
izler, anaokulunun nasıl işlediği konusunda bilgi edinir, aynı zamanda da çocuklarının ilgi alanları, 
deneyimleri ve ihtiyaçlarını ifade etme olanağı bulurlar. Bir veli olarak, okula alışma sürecine 
katılmalısınız.  

Açık olduğu saatler - Skövde belediyesine ait anaokulları genel olarak saat 06.30-18.30 arasında 
açıktır 

Çizelgenin planlanması – Bize verdiğiniz çocuğunuza ait zaman çizelgesine uyulması, kısaca 
belirttiğiniz saatlerde çocuğunuzu bırakmanız ve anaokulundan almanız oldukça önemli bir husustur. 
Çalışma saatleriniz değişmiş ise çocuğunuzun çizelgesi de değişmelidir. Değişen çizelge saatlerini 
lütfen çalışanlara bildirin. Çizelge çalışma ve eğitim görülen saatleri + yolculukta geçen saatleri içerir.  

Anne ya da baba başka bir kardeş nedeni ile ebeveyn iznini kullanıyor veya iş arıyor ise, anaokulu 
yaşına gelen çocukları, kesin bir zaman çizelgesine uyulması koşulu ile haftada 15 saat anaokuluna 
gitme hakkına sahiptir.  

Devlete ait anaokulları – Sonbahardan itibaren yani çocuk üç yaşını doldurduktan sonra, devlete ait 
anaokullarına gitme hakkına sahiptir. Bununla anlatılmak istenen çocuğun, haftada 15 saat ücretsiz 
olarak anaokuluna gitmeye hakkı olduğudur. Başvuru veliler tarafından yapılır.  

Planlama günleri – Yılda dört gün, planlama ve çalışanların eğitimi nedeni ile anaokulu kapalıdır. En 
az iki ay önceden anaokulunun kapalı olduğu gün velilere bildirilir.  

Bir araya getirme – Tatillerde, yaz ve Noel tatillerinde, anaokulları iş birliği yaparlar. Bu da 
çocuğunuzun gitmekte olduğu anaokulunun kapalı olabileceği ve bu süre zarfında çocuğunuzu başka 
bir anaokuluna bırakmanız gerekebileceği anlamına gelir. Çocuğunuzla birlikte, tanıdığı ve alıştığı 
çalışanlar da bu yeni anaokuluna aktarılır.  

Getirip götürme – Çocuğunuzu bırakırken ya da alırken, anaokulu çalışanlarına bunu bildirmeniz 
önemlidir. Böylece çalışanlar geldiğinizi ve çocuğu aldığınızı ya da bırakıp hoşça kal dediğinizi 
görebilir. Çocuğunuzu bırakan ya da alan başka biri olacaksa bunu mutlaka çalışanlara bildirmelisiniz. 
Çalışanlar çocuğunuzu sizin bildirmediğiniz ve onaylamadığınız birine teslim edemezler.   

Hastalık – Çocuğunuz hastalandığı zaman evde kalmalıdır ve hasta ise bunu mutlaka anaokuluna 
telefon ederek haber vermelisiniz. Hastalık sonrası çocuğunuzun tekrar anaokuluna döneceği günden 
bir gün önce de, anaokulunu arayarak okulu bundan haberdar edin. Ancak geri dönmeden önce 
çocuğunuzun iyice iyileşmesi önemli bir husustur. Zira okulda gününü geçirebilecek enerjisinin olması 
gerekir. Ayrıca hastalığın bulaşmasını önlemek için de bu gereklidir. Ateşli hastalıklarda [okula tekrar 
gönderilmeden önce] evde ateşsiz olarak bir gün geçirmesi önemli bir husustur. 



Mide bulantısı, kusma, ishal gibi durumlarda anaokuluna dönmeden en az iki gün, 48 saat olmak 
üzere çocuk tüm semptomlardan kurtulmuş olmalı. Bulaşma tehlikesi olduğu için mide bulantısı olan 
çocuğun kardeşleri de evde tutulmalıdır.  

 

 

 

Anaokulunda tamamen normal bir gün – saatler anaokulundan anaokuluna değişiklik gösterebilir. 

Saat 6.30 Anaokulu açılır. Kahvaltıya dek çocuklar oyun oynar, resim yapar ya da daha başka 
etkinliklerle uğraşırlar.  

Saat 8.00 Kahvaltı.  

Kahvaltı ve öğlen yemeği arasında çocuğa oyun, müzik ve daha başka yaratıcı etkinlikler gibi değişik 
etkinliklere katılma olanağı sunulur. Sabah saatlerinin bir bölümü dışarıda geçirilir. Çocuklara kahvaltı 
sunulur.  

Saat 12.00 Öğlen yemeği.  

Öğlen yemeği ile birlikte ortam daha sakinleşir ve çocuklar uyur veya kendilerine anlatılan ya da 
okunan bir öyküyü dinlerler.  Dinlenme saatlerinden sonra ara öğüne dek çocuklara içeride veya 
dışarıda değişik etkinlik olanakları sunulur.  

Saat 15.00 Ara öğün, genellikle süt ve sandviç [smörgås]. 

Ara öğünden sonra eve gitme saatine dek çocuklara içeride veya dışarıda değişik etkinlik olanakları 
sunulur.   

Saat 18.30 Anaokulu kapanır.  

Dışarıya çıkma – Anaokulunda çocuklar her gün dışarıya çıkarılırlar. Bu nedenle çocuğunuzun hava 
şartlarına uygun, yağmurluk, kauçuk çizme, sıcak tutacak bir ceket, dışarı çıkarken elbise üstüne 
giyilen soğuk hava şartlarına uygun tulum [överdragsbyxor ] ya da güneşten korunmak için şapka gibi 
giyeceklerinin olması gerekir. Çocuğunuzun yanında, kıyafeti kirlendiği zaman ya da ıslandığı taktirde 
değiştirilebilmesi için ayrıca fazladan giyecek (pantolon, kazak, çorap, ve iç çamaşırı) getirmesi da 
gerekir.  

Dinlenme – Öğle yemeği ile birlikte anaokulu çocuklarına bir şekilde dinlenme olanağı sunulur.  3 ile 5 
yaş grubunun üzerindeki çocuklara yüksek sesle okuma yapılır. Bu süre zarfında 1 ile 3 yaşları 
arasındaki daha küçük çocuklar ise, içeride yataklarına uzanarak veya dışarıda bebek arabaları içinde, 
dinlenme ya da uyuma fırsatı bulurlar. Birçok anaokulunda çocuklar bebek arabaları içinde dört 
mevsim dışarıda uyutulurlar.  

Yemek – Anaokulunda çocuklara kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğün verilir. Yemekler ücretsizdir. 
Çocuğunuzun özel beslenme gerektiren bir durumu varsa, bunu anaokuluna bildirmelisiniz.  
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