Iftin Förskola
På IFTIN förskola strävar vi efter att stimulera barnens språk.
Vi erbjuder barnen trygghet och trivsel genom att bygga varma relationer med varje barn, och
genom att ge dem en lugn och glad stämning i barngruppen. Vi tror att barnens lärande utvecklas
bäst genom lek och varierade aktiviteter. Vår inriktning NATUR, SPRÅK och BILD.
Mjölk, yoghurt och frukt som serveras varje dag är ekologisk.
Förskolan har sommarstängt under juli månad, behov av omsorg anmäls i mars.

Här nedan finner du en lista med saker som ska finnas i reserv på barnens plats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regnkläder - regnjacka, regnstövlar och galonisar
2 par strumpor
2 par trosor/kalsonger
2 par byxor/strumpbyxor
2 tröjor/t-shirt
Halkstrumpor eller inneskor
8. Vinteroverall
Mössa och vantar
9. Hjälm (äldre barnen)

Kom ihåg att alltid skriva namn på ditt/dina barns kläder












Ta del av informationen som personalen lämnar på ditt barns hylla, via mail eller ger
dig muntligt.
Passa tiderna som du angivit i överenskommelse
Ändring av vistelsetider sker skriftligen två veckor i förväg på avsedd blankett eller via
Sundbybergs webb.
Meddela försening/sjukanmälan/ledighetsanmälan på telefon 08-7066316 eller sms
Fjärilen 0704-30 35 83 Ugglan 0762-62 55 35.
Respektera våra sjukdomsregler och skicka inte sjukt barn till förskolan. Tänk på att
andra barn och personal kan bli sjuka. Ditt barn kan drabbas.
Ditt/dina barn ska ha passande kläder för lek både inom- och utomhus.
Det är viktigt att informera personalen om ditt barns allergier, med ett läkarintyg.
Om du flyttar till annan kommun och vill ha kvar din plats ska det meddelas en
månad i förväg.
Uppsägning att plats sker skriftligen, tre månader i förväg.
Vi har stängt fem veckor under sommaren, men vid behov kan omsorg ordnas,
anmäl i början av mars till Förskolechef.
Lämna inkomstuppgifter till kommunen en månad innan start för att inte behöva betala
högsta avgift.

Vänligen, Personalen på Iftin förskola

