Hej alla vårdnadshavare!
Vi går nu in i ännu en kritisk period i pandemin med ökad smittspridning av
Corona. Det innebär att vi alla måste försöka hjälpas åt att stoppa
smittspridningen. Vi har med anledning av detta införa nya rutiner gällande
vistelse i skolans lokaler samt hämtning och lämning av barn/elever på förskola
och fritids.
Vi ber er läsa igenom detta noggrant och respektera de regler som satts.
Från och med måndag den 23 november gäller följande:
FÖRSKOLA:
Kl. 6-7.30 Är endast altandörren på förskolan öppen. Där sker lämning av alla
barn. ENDAST TVÅ VÅRDNADSHAVARE I HALLEN SAMTIDIGT. Var beredda
på att det kan bli köbildning utanför. Kom i bra tid så ni inte behöver stressa in
för att komma i tid till era arbeten. Det är också viktigt att hålla avståndet i kön
utanför. Utgång sker genom en annan dörr för att undvika möten och
trängsel. Är du förälder sjuk, kom INTE och lämna/hämta ditt barn.
Endast någon frisk får lämna/hämta barnet under förutsättning att barnet är
friskt. Är du förälder sjuk rekommenderar vi att ditt barn inte är på
förskolan hela dagarna. Vi rekommenderar då tiderna: 8.30-13.30.
Kl. 8 hänvisas Blomman barnen och deras föräldrar till Blommans ingång.
Vänligen ring på klockan så möter personal upp.
Vid hämtning KOM INTE IN, vänligen ring på klockan på respektive avdelning så
kommer vi ut med ert barn.
FRITIDS
Vid lämning går fritidsbarnen in själv som vanligt. Vid problem att lämna om
förälder ska vara med hänvisas till altandörren på förskolan.
Vid hämtning på fritids finns en klocka som låter då du öppnar dörren. Öppna
men KOM INTE IN så kommer vi och möter er och hämtar ert barn.
Behöver du som förälder kontakt med förskola- eller fritidspersonal, ring eller
skicka sms. Stanna inte kvar och prata.
INGA föräldrar eller andra obehöriga får vistas i våra lokaler. Ska du
lämna/hämta både på fritids och förskola så måste du gå yttervägen.
Behöver ni ha kontakt med oss på förskolan eller fritids, ring eller skicka ett SMS
Förskolan: 0705294143.
Fritids: 072-5294151
Vänligen
Maria Asplin
Rektor

