Skogsknopp för 1½ -3 år
Skogsknytte för 3 – 5 år
Skogsmulle för 5 – 6 år

Skridskoskola 5-6 år
Simskola 6 år

Bokstavsgänget 5-6 år

Barnskidor 4- 6 år

ALLA MÅLTIDER PÅ FÖRSKOLAN
TILLAGAS AV EKOLOGISKA RÅVAROR

KLÄDER
• Barnen behöver flera ombyten.
I kartonglådan behöver det finnas ett par
ombyten av allt.
• I ryggsäcken ska finnas ett ombyte, beroende på väder,
lättare eller varmare kläder.
• 2 overaller och regnställ behöver finnas här varje dag,
samt 2 par stövlar.
ALLA KLÄDER SKA VARA NAMNADE.
LÄMNING OCH HÄMTNING
• Vid frukost, lunch och mellanmål är det lugnast för barnen att
slippa lämning och hämtning. Vi har därför ingen lämning och
hämtning under frukosten.
Är ni sena till frukost, ät hemma i lugn och ro och kom efter
frukost.
• Vi har heller ingen lämning och hämtning vid lunch
och vid mellanmålet.
Kom gärna före eller efter.
• Vi är en rökfri förskola och vi ber alla att respektera vår önskan
att undvika rökning och snusning vid lämning och hämtning av
ert/era barn.
• Vi ser föräldrakontakten som viktig, så uppsök personal vid
överlämning.
Vid hämtning övergår ansvaret till dig som förälder
när du är här.
• Sker lämning och hämtning på tider då vi är i skogen, sker
lämning och hämtning där.

BLÖJOR
• Blöjor lämnar vårdnadshavare här. Lägg in en namnad påse med
blöjor i barnets skåp/hylla. Det behöver också finnas 2 blöjor i
barnets ryggsäck varje dag.
VILA

• Barn som sover middag, sover ute
efter lunch.
• Vi har läsvila med språklekar för
vakna barn efter lunch.

15-TIMMARS OMSORG OCH ALLMÄN FÖRSKOLA
Skogsgrinden erbjuder 15-timmars omsorg och allmän förskola tre
dagar i veckan, mellan 9.00 – 14.00, där lunch ingår.
DEBITERING
• Vi följer kommunens taxa och debitering sker efter våra
debiteringsregler.
• Faktura lämnas ca. den 20:e i månaden och betalas senast den
sista i varje månad.
• Vi strävar efter att alla barn blir medlemmar i Friluftsfrämjandet.
Skogsgrinden betalar ditt/dina/ert/era barns medlemskap genom
ett gruppmedlemskap till Friluftsfrämjandet. Som
vårdnadshavare behöver du/ni lämna samtycke till barnens
medlemskap.
All personal är medlemmar i Friluftsfrämjandet.

FÖRSÄKRING
• Vi använder samma försäkring som kommunen.
• I Friluftsfrämjandets medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring.
SEMESTER, STÄNGDA DAGAR OCH EFTERMIDDAGAR
• Vi stänger 4 veckor under sommaren. Finns behov av omsorg
under semestern, erbjuder Skogsgrinden sommaröppen förskola i
Skene eller Hajom med vikarier.
• Enstaka klämdagar under året kan vara stängda. Finns behov av
omsorg erbjuds omsorg med vikarier.
• Vi har 3-4 utvecklingsdagar per år för personalen, då vi stänger
förskolan. Vid behov är förskolan öppen med vikarier.

AKTIVITETER
 Förutom vår ordinarie verksamhet ordnar vi utflykter och
studiebesök under året.
 Biblioteket besöks en gång per månad. De större barnen i Skene tar
gärna en promenad till biblioteket.
 Vår, sommar och höst är vår ambition att laga mat ute en gång i
veckan vid förskolans eldningsplats där vi även sitter och äter.
Några barn turas om att hjälpa till.


Vi har en fixardag per termin, där barn, föräldrar och personal
tillsammans gör det trevligare på förskolan.

