Allmän information från A till Ö
(Det finns möjlighet att få denna information muntligt/skriftigt på arabiska, somaliska och tjetjenska.
Vänligen ta kontakt med personalen på förskolan)
Besöksadress:

Postadress:

Änglagårds förskola

Änglagårds förskola i Alvesta

Allbogatan 51

Box 432

342 30 Alvesta

35106 Växjö

Allergi
Har ditt barn någon form av allergi? Skriv det på barnets inskolningsinformation som fylls i vid
inskolningsstarten. Håll personalen uppdaterade på eventuella förändringar.
På förskolan är det förbud mot starka dofter. Barn och föräldrar som vistas på förskolan får inte komma i
starkt doftande kläder (sköljmedel), ha parfymerade håroljor, parfym mm. Vi kan inte ta emot barn som
doftar starkt då det kan utgöra en fara för andra barn och personal på förskolan. Det samma gäller de
som hämtar och lämnar barnen (även om det är korta stunder).
Föräldrar får absolut inte bjuda andra barn på något ätbart. Det är förbjudet att ha med sig egna
matvaror till förskolan.
Avdelningarna
Smörblomman, 4-5-års avdelning (0762527383), Vitsippan, 4-5-års avdelning (0722527766),
Snödroppen, 3-års avdelning (0760622014), Liljan: 3-års avdelning (072-644 38 53), Ringblomman,
2-års avdelning (0768555358) och Violen, 1-års avdelning (0707663001)
Avgift
Vi tar ut en avgift för de barn som går på förskolan (undantag för barn som har allmän förskola och går
15 timmar i veckan). 15 timmar i veckan 300 kr, mer än 15 timmar i veckan 500 k per månad.
Bildskärm
VI har en bildskärm vid tamburen mellan avdelningen Violen och Ringblomman. Ta för vana att titta på
den varje dag!
Blöjor
Blöjor ska tas med till förskolan som avser barnet. Personalen informerar i god tid när det är dags att ta
med nya blöjor.

Buss
Vi har två busschaufförer som hämtar och lämnar barnen.
Drop- in fika
En gång per termin anordnas drop-in fika där alla föräldrar är välkomna.
Frukost och mellanmål
Vi äter frukost 08.00-8.30. Vänligen respektera dessa tider! Mellanmål äter vi 14:00-14.30. Föräldrar
som dyker upp mitt i mellanmålet är välkomna att sitta med oss!
Frånvaro
All frånvaro måste meddelas till avdelningen.
Födelsedag och kalas
Vi jobbar aktivt för att minska sockerintaget på förskolan. Kakor, tårta, saft, godis mm är inte tillåtet vid
födelsedagsfirande. Frukt är tillåtet enligt överenskommelse med personalen.
Förskolechef
Margareta Bollvik är förskolechef och nås på 073-733 47 31
Ismail Abuhelal är rektor/huvudman och nås på 076-855 51 22
Försäkringar
Barnet är olycksfallsförsäkrat, hos Länsförsäkring Kronoberg, under tiden som barnet är på förskolan.
Föräldramöten
En gång per läsår anordnas föräldramöte. Här ges information och tillfälle till frågor och inflytande för er
föräldrar.
Grindarna
Grinden måste alltid stängas ordentligt för barnens säkerhet. Tänk på att vägen utanför är trafikerad och
att det kan vara just ditt barn som hinner smita ut på kort tid!

Helgdagar och aftnar
Förskolan håller stängt alla helgdagar och aftnar om inte annat anges.
Hämtning/lämning
Respektera de schematider som ni angivit! Meddela om ditt barn ska hämtas/lämnas av någon annan
än föräldrarna. Syskon under 15 år får INTE hämta barnen. Särskilt tillstånd behövs från förskolechefen.
Vid upprepande förseningar kommer vi begära att ett nytt placeringsschema lämnas.
Inskolning
Vi har två veckors inskolning.
Kläder
Se till att barnen har extrakläder! Vi är ute varje dag och då behöver barnet kläder efter vädret. Är ni
osäkra på vad som behövs vid de olika årstiderna (speciellt årstidsskiftningarna) prata med personalen
på avdelningen. Skriv namn i barnens kläder och skor, det underlättar för oss alla när något kommer
bort eller felplacerats.
Ledighet
Förskolan är inte obligatorisk vilket innebär att barnet har rätt att vara ledig. Detta ska ändå meddelas till
avdelningen. Har en förälder en ledig dag är barnet också ledigt. Ledighet måste meddelas senast
samma dag kl 8:30 då vi beställer mat varje dag till barnen.
Leksaker
Leksaker, pengar och godis stannar hemma!
Lov
Inför lov skickar vi alltid ut en förfrågan om barnet ska vara ledig eller är i behov av barnomsorg. Det är
viktigt att ni som föräldrar informerar oss om detta så vi ska kunna samordna verksamheten.
Lunch
Vi äter lunch runt 11-tiden. Barnen sitter tillsammans med pedagogerna och har sin egen plats.
Planerad frånvaro
För att underlätta planeringen på förskolan bör planerad ledighet meddelas i så god tid som möjligt.

Profilämnet
Barn som vill erbjuds möjligheten att läsa koran från då de fyllt tre år. Deltagandet är alltid frivilligt och vi
tvingar aldrig barnen till något. Profilpedagogen har dessutom samling 3 gånger i veckan på de olika
avdelningarna.
Sjukdom
Föräldrar måste sjukanmäla sitt barn genom att ringa (6:30-16:00) eller sms: a (när som helst), allra
senast samma dag kl 8:30 då vi beställer mat varje dag till barnen. Se till att barnet är friskt och orkar
med en hel dag på förskolan när det kommer tillbaka.
Feber: Barnet ska vara feberfritt utan hjälp av febernedsättande läkemedel, då det är på förskolan.
Barnet ska orka delta i förskolans aktiviteter, även utevistelse, annars ska barnet vara hemma. Barnet
ska vara hemma en dag efter sjukdom.
Mag- och tarminfektioner: Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista
kräkning/diarré. Allmäntillståndet ska vara sådant att barnet orkar delta i förskolans aktiviteter, även
utevistelse, samt äta normal kost.
För mer information se sjukvårdsrådgivningens hemsida, www.1177.se
Studiedagar
Pedagogerna har tre studiedagar per läsår. Då är förskolan stängd, vilket meddelas i god tid.
Tystnadsplikt/sekretess
För all personal på förskolan gäller sekretesslagen. Det innebär att vi inte får diskutera andra barn med
utomstående personer mer än barnets vårdnadshavare.
Uppsägning av plats
Uppsägningstiden är en månad. Uppsägningen lämnas skriftligen. Blanketter finns på förskolan.
Utevistelse
Vi är ute varje dag oberoende på vädret. Se till att barnen har enkla kläder och skor som de i möjligast
mån kan klä av och på sig själva. Glöm inte regnkläder och stövlar.
Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin.

Välling och mjölkersättning
Förskolan ska vara utvecklande för barnen och målet är att barnen ska äta ”mat”, inte dricka välling mm.
Vi ger därför inte välling eller mjölkersättning till barnen under dagen. Skulle ni vara oroliga för att ert
barn inte äter ordentligt prata med personalen, eller ta kontakt med BVC.
Öppettider
Förskolan har öppet måndag till fredag mellan 07.00-17:00

