Personal och telefonnummer
Ht 2015-Vt 2016
Avdelning Stadsparken / barn 1-2 år
Tfn 019-21 11 64
Marita
förskollärare
Madlen
förskollärare
Petra
förskollärare

Välkommen till
Änglagårds förskola!

Avdelning Slottet / barn 3-4 år
Tfn 019-21 26 94
Anna-Lena barnskötare
Sofia
förskollärare
Karin
förskollärare
Avdelning Svampen / barn 5-6 år
Tfn 019-21 28 87
Anette
förskollärare
Anna
barnskötare
Vakant
förskollärare
Förskolechef: Åsa Särnholm Osakarsson tfn: 019- 212861
Ps. För aktuell info gällande nya Lundbyskolans lokaler gå in
på orebro.se/lundbyskolan.
Läs mer på orebro.se/foraldrar

Här hittar du information om
vår verksamhet, telefonnummer till oss,
vilka avdelningar vi har m.m.
Förskolan Änglagård, Örebro kommun
Bärnstensvägen 4
Box 31400, 701 35 Örebro

Hösten 2015. Våren 2016

Välkommen till Änglagård!

Arbetsplatsträffar

Änglagård är en Reggio-Emilia inspirerad förskola. Vi ser
barnen som våra medarbetare och tillsammans upptäcker vi och
utforskar vår omvärld.

En gång i månaden har personalen arbetsplatsträff och
förskolan stänger kl.15:45. Behöver ni omsorg efter den tiden
kontakta förskolan så att annan omsorg kan ordnas. Följande
datum gäller: Vt-2016: 15/2, 16/3, 11/4, 9/5.

Öppettider
Kl. 6.30–18.

Mat
Lunchen tillagas i här i Lundbyskolans kök.

Schema
Ett grundschema på barnets tider ska lämnas till förskolan. Får
ni ändrade arbets- eller studietider ska ett nytt grundschema
lämnas in.

Inkomstuppgift
En inkomstuppgift ska lämnas in när er inkomst
förändras, eller minst en gång om året.

Barns frånvaro
Om ditt barn är sjukt eller av någon annan anledning inte
kommer till förskolan vill vi att ni ringer till förskolan och
meddelar detta.

Försäkring
Barnen är försäkrade dygnet runt hos försäkringsbolaget
Länsförsäkringar Bergslagen.

Studiedagar
Dessa dagar är förskolan stängd HT 2015: 13 och 14 augusti
samt 26 oktober. VT 2016: 26 januari och 13 juni.
Meddela förskolechef senast två veckor innan om ni behöver
omsorg när förskolan är stängd. Någon förskola i VivallaLundby har öppet.

Kontakt
Som vårdnadshavare ska du/ni lämna uppgifter på var ni går att
nå, arbetsplatsens eller skolans telefonnummer samt
mobilnummer. Glöm inte att tala om för personalen om barnet
ska hämtas av någon annan.

Viktigt att tänka på







Se till att personalen alltid har rätt
telefonnummer till dig, så att de kan
nå dig om något händer ditt barn.
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.
Ska någon annan än vårdnadshavare hämta barnet, måste
det meddelas till personalen.

