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Föräldrarnas arbetstid/studietid samt restid styr barnens vistelsetid på
förskolan.
Under semester eller annan ledighet har man inte rätt till förskola.
Månadsavgiften baseras på er årsinkomst och skall betalas i förskott
senast den 30:e varje månad. Vid utebliven avgift mister barnet sin plats.
Information om våra avgifter finns på en särskild blankett.
Vi samlar in kontakt- och inkomstuppgifter ett par gånger årligen men ni
kan alltid be om en ny blankett vid inkomständring i familjen.
Uppsägningstiden av en plats är 2 månader oavsett om barnet använder
platsen eller inte.
Vi följer inte kommunens kösystem utan har vår egen kölista. Syskon har
förtur.
Varje läsår stänger vi för 4 studiedagar.
Förskolans öppettider är 6.30-18.00. Vi schemalägger dock efter
inlämnade vistelsetider.
Blankett om ledighet vid sommar och jul delas ut i god tid så barnens
ledighet kan planeras på bästa sätt. Under sommarveckorna 27-32 kan
semestervikarier förekomma och har vi väldigt få barn samarbetar vi med
annan förskola i kommunen (v. 28-31). Har vi inga barn som anmält omsorg
håller förskolan stängt.
Ni föräldrar ansvarar själv för era barns vagnar. Vid ev. skada eller
förlust gäller er hemförsäkring.
Barnen är försäkrade genom Vellinge kommun. Försäkringsbrev hittar ni på
kommunens hemsida.
Förskolan tillåter för närvarande fotografering/filmning av barngruppen
vid t ex lucia/sommarfest. Det är däremot inte tillåtet att lägga ut bilder
på andras barn eller personal på sociala medier typ Facebook, Instagram,
bloggar o. dyl.
En särskild handlingsplan för snöoväder finns som ni får ta del av i god tid
varje år.
Kalasinbjudningar skickar ni alltid med posten.
Förskolan samarbetar med kommunens elevhälsa och tar i samråd med er
in hjälp från specialpedagog.
Vi uppmanar er till att vara tydliga med att ni lämnar och hämtar ert barn.
Speciellt när vi är utomhus. När ni kommer in på förskolans område
övertar ni ansvaret för ert barn.
Meddela alltid om någon annan ska hämta ert barn. Tänk speciellt på detta
när lek bestäms vid hämtning. Ring upp oss och bekräfta.





Grinden får absolut aldrig stå öppen. Den ska alltid stängas med både
låskolv och kedja. Lås hellre en gång för mycket. Inga barn får öppna
grinden själv! Tänk på att det kan finnas barn som av olika anledningar kan
smita ut.
Förskolan har rutiner för synpunkter och klagomål.
1. Vid behov ber vi er att i första hand ta kontakt med någon i
personalgruppen som ni har förtroende för.
2. Om ni inte blir nöjd med hur ärendet hanteras vänder du dig till rektor
genom att fylla i den blankett som finns på hemsidan.
3. Om ni ändå inte anser er nöjda med hur vi har hanterat ärendet kan ni
vända er till: Utbildningsförvaltningen Vellinge kommun 235 81 Vellinge
Telefon 040-425000
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Sjukdom
Det är alltid barnets allmäntillstånd som avgör om barnet klarar en dag på
förskolan. Tänk på att barnet ska orka delta i alla aktiviteter, även utomhus.
Hur barnet äter, sover och orkar är avgörande för om barnet kan vara på
förskolan.














Viktigt att tänka på är:
Magsjuka/Influensa/Kräkning - Två friska dagar hemma (48h), syskon ska
stanna hemma för att undvika smittspridning bland barn och personal.
Febersjukdomar - Minst en feberfri dag hemma.
Halsfluss, öroninflammation – Vid antibiotikabehandling minst två dygn
hemma.
Svinkoppor - Hemma tills utslagen torkat in. Vid antibiotikabehandling
minst två dygn hemma.
Vattkoppor - Hemma tills flertalet koppor torkat in och barnet orkar
återgå.
Ögoninflammation - Hemma tills allt ”kladd” är borta.
Huvudlöss – En behandling ska göras hemma innan barnet får återgå till
förskolan. Upprepa behandlingen efter en vecka och kamma dagligen
mellan behandlingarna för att upptäcka missade löss.
Springmask – En behandling ska göras hemma innan barnet får återgå till
förskolan.
Om ert barn fått Alvedon på morgonen måste ni stanna hemma och
avvakta barnets allmäntillstånd och inte lämna på förskolan.
Medicin såsom Alvedon eller penicillin ges inte till barnen av förskolans
personal.
Under förälders sjukdom erbjuds barnet vistelsetid, i samråd med
personalen, under tid som kan anses skälig.





Vid syskons sjukdom gäller vistelsetid för friska barnet 8.30-13.30
Vi erbjuder 5h per dag, 25h per vecka för det friska barnet då man tar ut
VAB för sjukt syskon. Vid ledig dag är man dock fortsatt ledig.
Har man möjlighet att arbeta hemma eller lämnar det sjuka barnet till
anhörig får man lämna syskonet den tid man arbetar. Då anmäler man inte
VAB.
Om två föräldrar turas om att arbeta under dagen gäller 5h vistelsetid
för syskonet.
Är barnet allvarligt sjukt, mkt hög feber etc tar vi gärna en dialog kring
vistelsetid för syskon. Fler timmar kan då beviljas. Ring gärna på morgonen
och rådgör med oss.
Ring alltid och meddela dagen innan ni kommer tillbaka till förskolan.
Regler med anledning av Covid-19 uppdateras hela tiden och vi
informerar er kontinuerligt kring vad som gäller. Ta del av dessa
informationsmail.

