Välkommen till Asterns
förskola
Furutorpsgatan 11
831 37 Östersund
Avdelning:
Telefon:
Ansvarig personal:

Förskolechef:
Maria Weilert
070-6543515

Inskolning
l

l

l

l

l

När barnet ska börja i förskolan kallas den första tiden
för inskolning.
Personalen ger er tider för inskolning.
Det kan ta olika lång tid innan barnet blir tryggt på
förskolan.
Föräldrar skall vara med under inskolningen. Det kan
ta ca två veckor.
Utifrån behov använder förskolan tolk.

En dag på förskolan
Förskolan öppnar 6.30
Frukost 8.00
Under förmiddagen är det aktiviteter inne och ute
Lunch cirka 11.00.
Därefter vila, sömn, sagostund samt lugnare aktiviteter
Mellanmål cirka 14.15
Lek inne eller ute
Förskolan stänger när sista barnet gått hem,
Senast 18.30

Detta behöver barnet ha med sig
Kläder för att vara ute i
alla väder:
l

l

Varma kläder
Galonkläder och
stövlar

Ombyten av kläder:
l

l

Vid lek och mat kan
barnet bli blött och
smutsigt därför
behövs ombyten.
Blöjor för de som
behöver.

Små barn som behöver sova
Sover inne eller ute.
Ta gärna med napp, gosedjur eller annat.

Barnets schema
• Barn får vara på förskolan när du studerar eller
arbetar. Är Du/Ni ledig ska även barnet vara ledigt.
• Är du arbetssökande får barnet vara 25 t/vecka. När
förälder är ledig med ett yngre syskon får barnet vara
15 t/vecka på förskolan. Förskolan bestämmer hur
tiden förläggs.
• Lämna ett schema med tider till förskolan. Hämtning
och lämning sker enligt schemat.
• Om barnet är sjukt ska det stanna hemma från
förskolan. Meddela förskolan.
• Vid magsjuka/kräkning ska barnet stanna hemma i
minst 48 timmar efter sista symtom.
• Meddela alltid förskolan om barnet inte
kommer/kommer tillbaka.

Samarbete med hemmet
• Du som förälder är viktig för vårt arbete med barnen.
Det är därför bra att du berättar för oss om det hänt
något särskilt som kan vara bra för personalen att veta.
• Om Du funderar över något tar Du upp det med
personalen.
• Sök alltid upp en vuxen vid lämning och hämtning
• Fråga gärna både oss och Ditt barn vad de gjort under
dagen.
• Personalen kommer att erbjuda utvecklingssamtal då
ni i lugn och ro pratar om hur barnet trivs och
utvecklas.

