INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR HT 2018
Varmt välkomna till Mikaela Waldorfbarnstuga hösten 2018. Nedan följer lite praktisk information som kan
vara bra att läsa igenom när ditt barn börjar här hos oss.

KLÄDER
Extra ombyte Barnen ska ha extra ombyte, gärna i en märkt tygpåse som hängs vid barnets hylla i hallen.
Vi vill inte ha plastpåsar på hyllorna i omklädningsrummet! Kontrollera regelbundet att det finns ett byte till
de större barnen och gärna två byten till de mindre barnen på förskolan. Tänk särskilt på trosor, kalsonger,
långkalsonger, strumpor och byxor – de kan gå åt fort. Det är bra att då och då också städa barnens hylla
och ta bort stenar, pinnar och dylikt. Uppdatera även barnens kläder storleksmässigt regelbundet.

Märkning
Märk barnets kläder, skor och stövlar! Det bidrar till att kläder inte blandas ihop och kommer bort.

Kläder efter årstider och väderlek
 Barnen ska alltid ha regnkläder och stövlar på lekskolan.
 Under vår och höst behövs tunna överdragsbyxor för att stå emot vind, sand, väta och kyla.
 Det behövas också två mössor att byta mellan - en varmare som går ner över öronen och en
keps/solhatt eftersom väder och vind ofta skiftar under dagen.
 Svalare årstid behöver barnen ha varma extravantar + galonvantar.
 Barnen ska ha mjuka inneskor. Mockasiner, ull- eller skinntofflor fungerar allra bäst. De är smidiga och
tysta och sitter på bra på fötterna under lek och samling samt håller fötterna varma.
 Undvik skor som ska knytas om barnet inte kan knyta dem själv.
 Kläd barnen med två lager på överkroppen som är anpassade efter väderleken. På vintern är ett
ullunderställ utmärkt och under varma sommardagar en långärmad tunn tröja eller skjorta utanpå som
skydd mot solen. Ullen ”andas” och värmer även om den blivit våt och hjälper därför till att hålla
kroppsvärmen på en jämn nivå. Behaglig värme ger ditt barn ro och främjar koncentrationen på leken.

FÅRSKINN
Alla barn har ett eget fårskinn som de använder under vilan. Under aug-sep finns möjlighet att köpa barnet
ett sådant via förskolan. Kontakta Maria.

LEKSAKER
Låt inte storbarnen ta med gosedjur eller egna leksaker till lekskolan. Även om sakerna lämnats på barnets
hylla leder det lätt till oro och konflikter barnen emellan.

ALLERGIER
Ni som föräldrar ansvarar för att förskolan får information om eventuella allergier som ert barn har.
Matallergi ska styrkas med läkarintyg. Tänk på att parfymerade produkter såsom tvätt- och sköljmedel samt
hår- och hudvårdsprodukter etc. kan orsaka allergiska besvär.

TIDER
Det är angeläget att barnen får tid till skapande lek och att
delta i våra olika aktiviteter under förmiddagen. Därför är det
viktigt att barnen är här senast klockan 9:00, så att de kan ta
del av gemenskapen med kamrater och vuxna.
Rutin vid lämning av barn inomhus
Låt barnet tvätta händerna, säg/gör ”hej då” och knacka sedan
på dörren till barngruppen. En fröken kommer då och tar emot
ditt barn.

Hämtning:
På eftermiddagen, då barnen sitter samlade i lugn och ro och äter sitt mellanmål, ber vi att få vara ostörda.
Hämta ditt barn före eller efter mellanmålet. Tänk också på att när du kommer och hämtar ditt barn så tar
du över tillsynsansvaret för barnet. Mellanmålstider: Småbarn 14:00-14:30 och Storbarn 14:30-15:00

NÄRVARO
Förskolans närvarolista finns vid dörren till omklädningsrummet. Ditt barns närvaro markeras med ett
streck för aktuell dag. Listan ska vara komplett ifylld, med närvarande barn och personal för avprickning av
dem, vid eventuell evakuering av barnstugan.

Sjukanmälan Meddela oss på förskolan om ditt barn är sjukt eller ledigt. Det går bra att lämna ett
meddelande via SMS på vår mobil 070 496 12 07 eller till barnets pedagog. Meddela även när ditt barn
återkommer till förskolan efter sjukdom/ledighet och om du blir sen vid hämtning.

Smittsamma sjukdomar Om ditt barn drabbas en smittsam sjukdom såsom magsjuka, löss eller mask
meddela förskolan det för att vi ska kunna minimera vidare smitta!

VÅRA TELEFONNUMMER
Ordinarie fast telefon:
08 640 87 30
Utomhus- o utflyktsmobil: 070 496 12 07
Maria:
Linda:
Pirjo:

070 496 12 15
070 496 12 07
070 091 09 00

Angelica och Tove:
Katarina och Margit:

070 496 12 07 (utetelefon)
070 496 12 07 (utetelefon)

KONTAKTUPPGIFTER MM
Vi kommer att behöva kontaktuppgifter till er föräldrar och andra anhöriga samt svar på frågor rörande
vistelsetider, allergier, modersmål och fotografering. Det är viktigt att vi alltid kan nå någon förälder/
kontaktperson vid akuta situationer. Denna information kommer ni att få lämna på olika blanketter under
den närmaste tiden.

FÖRÄLDRAMÖTEN
Vi kallar till föräldramöten där vi tar upp aktuella pedagogiska frågeställningar vid ett par tillfällen per
termin. Kom gärna med förslag på något ämne som ni önskar att vi tar upp eller som ni vill diskutera.

UTVECKLINGSSAMTAL
Vi har utvecklingssamtal för ert barn en gång per år och kompletterar med samtal vid behov från er eller vår
sida. Ni är alltid välkomna att ringa vid frågor eller funderingar.

KALENDARIUM
Kalendarium delas ut i början av varje termin. Det läggs även ut på vår hemsida. Där kan ni se datum för
föräldramöten, högtider och festligheter samt information om dagar då förskolan har stängt.

AVGIFTER
Vi tillämpar maxtaxan i Stockholms kommun. Om du har frågor kring avgiften kontakta vår ekonom:
Ingegerd Treutiger, tel.: 08-605 50 56, mail: ingegerd@treutiger.net

FRÅGOR OCH KLAGOMÅL
Om du har frågor som du undrar över vänder du dig först och främst till ditt barns pedagog. Du kan även
kontakta vår förskolechef, Margit Deurell på nummer 08 640 87 30.
Se även information om klagomålshantering vid Mikaela Waldorfbarnstuga på anslagstavlan i hallen eller
på vår hemsida: www.mikaelawaldorfbarnstuga.se

VI SER FRAM EMOT ETT NYTT LÄSÅR I GOTT SAMARBETE!
VARMA HÄLSNINGAR FRÅN OSS ALLA PÅ MIKAELA

