Kontaktuppgifter
Ängen
Gläntan
Solsidan
Solsidan

019-21 28 83
019-21 28 79
019-21 28 76
019-21 25 27

076-551 15 28
076-551 15 26
076-551 15 25
076-551 32 91

Välkommen till
Ädelstenens förskola

På Solsidan arbetar:
Förskollärare Lisa och Lena S
Barnskötare Ferha, Malin, Lena W och Hoan
På Gläntan arbetar:
Förskollärare Ellen och Malin
Barnskötare Yvonne och Christina
På Ängen arbetar:
Förskollärare Marie och Sandra
Barnskötare Birgitta och Liselotte

E-post: adelstenen.forskola@orebro.se

Förskolechef Åsa Käll
Köansvarig Kesti Omne
Förvaltningschef Margareta Borg
Örebro kommuns kundtjänst

019-21 28 61
019-21 29 70
019-21 50 14
019-21 10 00

Här hittar du information om vår verksamhet,
telefonnummer till oss, vilka avdelningar vi har m.m.

Ädelstenens förskola, Örebro kommun
Ädelstensvägen 1
Box 31400, 701 35 Örebro
År 2013–2014

Verksamhet

Inkomstuppgift och schema

Ädelstenen är en förskola med tre avdelningar. Vi tar emot barn
i åldrarna 1–6 år. Vi har en stimulerande utemiljö, med bl.a. en
fin skogsdunge och nära till fotbollsplan, bibliotek och skog.
Barnen har stort inflytande över sin vardag på förskolan. Hos
oss ska alla känna sig trygga, harmoniska och ha roligt!

En gång per år ber vi er lämna inkomstuppgift och ett
grundschema på barnets tider till förskolan. Om ni får ändrad
inkomst eller ändrade arbets- eller studietider, så ska ni lämna
in nya uppgifter till förskolan.

Försäkring
Öppettider
Vi har öppet kl. 6–18 (utifrån barnens schema).
Vi öppnar och stänger på avdelningen Ängen.

Mat
Ädelstenen har eget kök där våra kokerskor tillagar maten.
Frukost serveras kl. 7:30 på respektive avdelning.
Lunch serveras ca 11.15. Mellanmål serveras kl. 14:30

Viktigt att tänka på
 Om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte
kommer till förskolan, ska ni ringa och meddela personalen
före kl. 9.
 Se till att personalen alltid har rätt telefon nummer till dig,
så att de kan nå dig om något händer ditt barn. Lämna
arbetsplatsens eller skolans telefonnummer samt
mobilnummer.
 Glöm inte att tala om för personalen om barnet hämtas av
någon annan än vårdnadshavare!
 Ta med extra kläder för ombyte inne och ute.
 Märk alla kläder och skor med barnets namn.
 Ta med blöjor om ditt barn behöver.
 Berätta för personalen om ditt barn har någon allergi.

Barnen är försäkrade dygnet runt i försäkringsbolaget
Länsförsäkringar Bergslagen. Läs mer på www.orebro.se.

Studiedagar
Dessa dagar är förskolan stängd, då personalen har studiedag:
Hösten 2013
15–16 augusti och 28 oktober

Våren 2014
17 mars och 13 juni

Arbetsplatsträffar
Dessa dagar stänger förskolan tidigare, då personalen har
arbetsplatsträff. Vänligen hämta ditt/dina barn kl. 15:45:
Hösten 2013
2 september, 30 september, 11 november och 2 december
Om ni behöver barnomsorg när förskolan stänger för studiedag
eller arbetsplatsträff, så meddela oss minst en månad i förväg.

