Viktig föräldrainformation









Vi vill uppmana föräldrar att inte ta kort på barn under
förskolans vistelsetid. Det kan finnas barn som har
skyddad identitet. Föräldrar har även uttryckt att de
inte vill att bilder på deras barn ska publiceras t. ex på
Facebook och Instagram
Vi har en telefonsvarare i Allrummet, telefon: 183 24.
Den är aktiv mellan 18.00-6:00. Där kan ni lämna
meddelande om frånvaro eller andra tider.
Ta alltid kontakt med en personal när ni lämnar och
hämtar ert barn samt meddela oss om någon annan ska
hämta ditt barn.
Se till att barnens kläder är märkta med deras namn och
att det finns extra kläder.
Det är viktigt att ni föräldrar stänger grindarna och att
ni inte låter era barn öppna grindarna själva.



Det är viktigt att ni föräldrar följer tiderna som ni har
skrivit på barnets schema. Tiden för lämning är den tid ni
kommer till förskolan. Tiden ni angett som sluttid är den
tid ni lämnar förskolan efter hämtning.

Planeringsdagar:
Vi stänger förskolan tre gånger/läsår för att personalen skall få
gemensam planering eller fortbildning. Detta meddelar vi i god
tid.
Planeringar:
Varje avdelning har planering varsin dag i veckan mellan klockan
6:30–8:00.

Välkommen till
Förskolan
Bergmansgården

På Bergmansgårdens förskola finns tre avdelningar
och kvällsbarnomsorg.
Junibacken 1-2 år:

telefon: 183 25

Saltkråkan 2-4 år:

telefon: 183 26

Bullerbyn 3-5 år:

telefon: 183 27

Allrum:

telefon: 183 24

Rektor: Carina Andersson, telefon: 0767-91 65 78
Specialpedagog: Ylva Johansson, telefon: 181 67,
Mobil: 076 108 78 17

Vi som arbetar på Förskolan Bergmansgården har tillsammans
arbetat fram ett förhållningssätt som grundar sig på
diskussioner vad gäller barnsyn, pedagogroll och lärmiljö.
Verksamheten styrs utifrån Läroplanen för förskolan.

Tider som är bra att veta:
6:00 öppnas dörren på Bullerbyn,
de övriga avdelningarnas dörrar öppnas 6:30.
6:00 – 8:00 är vi tillsammans i allrummet
8:00 frukost i matsalen
11:30 lunch i matsalen
14:30 mellanmål i matsalen
15:30 Är vi tillsammans i allrummet eller ute på gården.
16:30 är endast Bullerbyns dörr öppen de övriga låses.

