Att tänka på…
För att skoldagen för ditt barn ska bli bra och väl fungerande finns här lite praktisk hjälp till dig som förälder.


Är ditt barn sjukt ringer du kl. 08.00-08.15 till den ansvarige läraren. Om samtalet inte når fram ring
skolans nummer 2750 275 ext.2727.



Frukt har barnen med sig söndag-torsdag. Frukten äter förskolebarnen innan – och skolbarnen i
samband med förmiddagsrasten.



Skolans lektioner startar kl. 08.15. Eleverna bör inte vara på skolan före klockan 08.00 eftersom
personalen inte finns tillgänglig. Överlämning av förskolebarnen till personalen sker från kl 08.15.



Till idrottslektionerna behövs idrottskläder, lämpliga skor och handduk. Vi duschar alltid efter idrotten.
Är ditt barn för sjukt för att medverka skicka skriftlig information till idrottsläraren. Förskolebarnen har
inga krav på särskild klädsel och duschar inte efteråt.



Kontrollera barnens väskor varje dag. Där kan finnas information till dig.



Skolbarnen får veckobrev varje torsdag. Här hittar du viktig information om den kommande veckan.
Barnen på förskolan får information via mail, men kanske inte varje vecka.



Var delaktig i dina barns skolgång. Hjälp till med läxor, var ett stöd och en ”kom-ihåg-hjälp”.



Namna gärna ditt barns kläder. Det är till stor hjälp när vi hittar glömda plagg.



Dataspel, telefoner, läsplattor, musikspelare och dylikt lämnas kvar hemma. Förskolebarnen tar inte
med sig egna leksaker till skolan, förutom de dagar de har ”visningsdag” då barnen får ta med sig varsin
sak som de berättar om och visar upp.



En gång i månaden har vi Månadskul. Vi har bakat i skolan, och eleverna står i kiosken på 10-rasten.
Kaka och dricka kostar 2 sar. Pengarna går tillbaka till eleverna i form av ”något kul” i slutet på läsåret.



Barnen på förskolan ska ha ett ombyte som förvaras på skolan i händelse av ”olyckor”.



Om något är oklart, om du har frågor, synpunkter, är besviken på något etc.
Hör av dig till oss eller föräldrarepresentanten, så reder vi ut det tillsammans!



Till sist: Var positiv till barnens skolgång. Entusiasmera, ge beröm och var en positiv kraft. Det smittar
av sig!
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