INFORMATION
EvMa AB
BONOBOS FÖRSKOLA
2019-2020

www.bonobosforskola.com
Fabriksgatan 22
273 30 Tomelilla
Mail: bonobo@live.se
Kontoret: 0417-102 40
Katten 5 år: 0733 396324
Fjärilen 3-4 år: 0733 396313
Ekorren 1-3 år: 0733 396314
Delfinen 1-3 år: 0733 396325

Våra öppettider: 6.00–18.00.
Tiderna kan variera och det är behovet
som styr.
Öppning och stängning på Ekorren.
Ytterdörren vid Delfinen låses upp 7.30
och låses 16.30.

Mattider (ca): Frukost: 8.00
Frukt ca 9.45
Lunch: 11.30
Mellanmål 14.30

Viktig information för allas
trivsel:











Tänk på att barnen ska kunna vara
ute i alla väder. Därför behöver de
extrakläder, regnkläder och
gummistövlar här på förskolan.
Kom ihåg att namna kläderna.
Prata alltid med någon av
personalen vid lämning och
hämtning. Informera om det är
någon annan person som ska hämta
eller lämna barnet.
Tiderna ni har lämnat är viktiga att
följa eftersom personalens schema
läggs efter dessa.
Ni som lämnar era barn 15
timmar/vecka (arbetssökande och
föräldralediga) har möjlighet att
lämna era barn 8,45–13,45 tisdag,
onsdag och torsdag. På sommar och
lov kan tiderna ändras.
Scheman skrivs in på Dexter eller
be om schemalapp hos oss.
Tillfälliga ändringar i schemat –
Prata med personalen
Ring och berätta om barnet är sjukt
eller av någon annan anledning inte
kommer till förskolan. Detta måste
vi veta senast 08.15 pga.
matbeställningen. Meddela också
när barnet kommer tillbaka efter sin
frånvaro.



Inbetalningskort med avgiften
hängs ut på barnens fack i mitten av
månaden och skall vara betald den
sista i månaden – om den inte är
betald i tid tillkommer en avgift på
nästa inbetalning på 100:  Uppsägning av barnomsorgsplats är
1 månad och ska ske skriftligt.
 All personal har tystnadsplikt och
anmälningsplikt.
 En gång per termin bjuder vi in alla
föräldrar till möte eller någon
annan form av samverkan.
 Utvecklingssamtal håller vi en gång
per år men möjlighet att ha fler
finns.
 Tre eller fyra gånger per år stänger
vi förskolan. Då är det fortbildning,
planering och utvärdering för
personalen.
 Höstterminen 2019 stänger vi
”klämdagen” till jul, måndag 23
december. Vårterminen stänger vi
tisdag 7 januari.

Info från smittskydd:
-



Vid maginfluensa gäller 48
timmarsregel. Efter senaste
- kräkningen eller diarré måste
barnet vara hemma ytterligare 2
dygn.
- Vid feber ska barnet vara
hemma en feberfri dag.
- Allmäntillståndet ska råda.
När ett syskon är sjukt får ni lämna
ert/era friska barn på förskolan om
ni önskar. Vi rekommenderar då
mellan kl. 9-14, Gäller dock inte
vid maginfluensa, då syskon ska
vara hemma pga. smittorisken.

