Scheman

o

Schema för barnens tider på förskolan

nästkommande dag.

(alternativt 8.15-13.15 om man har

ta er till och från ert arbete/studier. Om

Meddela oplanerade förändringar på schemat

eller arbetslös får barnen vistas på
tisdag-onsdag-torsdag. Kl 8.45-13.45.

förskolan inkluderar den tid det tar för er att

schema till förskolan.

matportioner samt hur vi ska planera

förskolan 15 timmar i veckan. Vi har

lämnas in till personalen. Vistelsetiden på

barnet behöver ändra tider, lämna in nytt

Är vårdnadshavarna föräldraledig

syskon i skolan)
o

Vid nattarbete får barnet vistas på
förskolan den tid som förälder är i
behov av sömn.

till förskolan, via sms eller samtal.
Meddela förskolan om ni blir sena vid
lämning och hämtning så personalen får
vetskap om detta. Den förälder som börjar
senast på dagen lämnar barnet och den
förälder som kommer hem först hämtar

är en rekommendation att barnet stannar
hemma alternativt kontaktar rektor för
diskussion om tider för ert/era barn. Då den
sjuke föräldern är orkeslös och absolut inte
kan lämna eller hämta barnet gäller den
andre förälderns arbetstider.

Om någon av föräldrarna är lediga från sitt

Om någon annan än föräldern vårdar det

ordinarie arbete eller studier är vår

sjuka barnet får det friska barnet vistas på

rekommendation att barnen också är lediga

förskolan sin ordinarie tid. Om vi hjälps åt

från förskolan. Lediga föräldrar, lediga barn.

med detta bör vi kunna minska
smittspridningen här på förskolan, vilket

barnet.

gynnar oss alla.

Schema att fylla i finns att tillgå i förskolans

Riktlinjer vid sjukdomar på Västansjö

hall.

förskola
Om barnet blir sjukt eller borta från

När får barnen får vistas i förskolan?
o

Vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom

verksamheten skall ni meddela förskolan så
fort som möjligt. Ni kan meddela oss genom

När vårdnadshavarna studerar eller

att ringa eller skicka ett sms. Meddela oss

arbetar

även senast kl 13 dagen innan de kommer
tillbaka till förskolan igen, så vi vet antalet

Om ni är i behov av omsorg under andra
omständigheter, kontakta förskolechef AnnChristine Olsson

I foldern När barnet är sjukt som finns i vår

de får återvända till förskolan. Det innebär

entré samt på Region Gävleborgs hemsida

att barnen inte har haft diarré eller

www.regionalgavleborg.se kan man läsa om

kräkningar samt att de har fått tillbaka

de vanligaste sjukdomarna. Här nedan har vi

normal matlust under den tiden. Har någon

sammanfattat några av dem.

annan i familjen magsjuka skall
förskolebarnen vara hemma, detta för att
förhindra smittspridning.

Allmäntillstånd Barnets allmäntillstånd, det
vill säga hur barnet äter, sover och orkar
delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande
för om barnet kan vistas i förskolan. Många
gånger kan ett barn vara aktivt hemma men

Telefonnummer
Gläntan 076–6777281

orkar inte vara med i barngruppen. Barnet

Ängen 072-0922685

ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna

Lillfritids 076–6777282

inom- och utomhus för att vara i
förskoleverksamheten!

Storfritids 076-6777280
Rektor Ann-Christine Olsson 070–6223335

Förkyld Se allmäntillstånd
Feber Barnet skall ha minst en feberfri dag
hemma innan de återvänder till förskolan.
Magsjuka/ diarré / kräkningar Barnet skall
vara symptomfri i minst 48 timmar innan
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