TILL FÖRÄLDRAR PÅ FURANS FRITIDSHEM
6.30
ca 7.30
8.20
13.00
13.10-14.00
14.05
16.20
16.35
ca 17.00
17.45

Furan öppnar för Furans och Lyans barn.
Dags att gå till matsalen för att äta frukost.
Skoldagen börjar.
Förskoleklassen slutar. Ledigt på fredagar.
Vi möter 1:ans och 2:ans barn när deras skoldag är slut.
Mellanmål i matsalen. Vi stannar ute till ca 15.00.
Vi börjar så smått plocka undan och varvar ner.
Lyans sena barn kommer hit.
Fruktstund för de sena barnen.
Furan stänger. Fredagar 17.30

*Telefon-nr. Furan 43127. Vi kan tyvärr inte nås under frukost och mellanmål. Ring
helst mellan 8.00 och 8.20 eller efter 13.00. All personal har gemensamt ansvar för
barnen, du kan tala med vem som helst av oss. Gäller även vid lämning och hämtning.
* Meddela alltid ändrade tider, sjukdom, kompislek, hemgång själv m.m. med lapp,
kontaktbok eller via telefon. Bestäm gärna kvällen innan om barnet ska leka med
någon.
*Hämta barnet själv minst 1 ggr/vecka för att läsa på anslagstavlan, titta efter
kvarglömda kläder, ta hem lappar, prata med oss, se på vår fotovägg/fotoram eller låta
ditt barn visa vad det håller på med.
*Extrakläder läggs i plastpåse i den namnade korgen vid barnens plats. Tänk på att
namna alla kläder också. Kolla korgen regelbundet.
*Kvarglömda kläder läggs i backarna vid någon av de tre ingångarna. Leta i alla tre
om du saknar något.
*Cykling tillåts till och från skolan i förälders sällskap, annars på förälders ansvar.
Även rollerblades tillåts om barnet har skyddsutrustning och vanliga skor med sig.
*Föräldrarkaffe ordnas av 2:orna 2-3 ggr/termin. Kaffet serveras fr.o.m skoldagens
slut och till 17.00. (Kom när det passar.) Kostnad 20 kr/familj.
*Födelsedagar fixar vi i respektive klass med sång och hurrarop.( F-klassen har en
liten present.) Du behöver inte ordna något.
*Aktivitetsdagarna i 2:an kommer att bli varannan torsdag för ditt barn. Då bakar vi,
gör utflykter m.m. Även lediga omsorgsbarn är välkomna. Vad som händer vecka för
vecka och gruppindelning får du lapp om.
*Ang. hämtning med bil. Använd endast skolans parkering (OBS skyltningen),
inte villagatorna intill skolan. Respektera av- och påstigningszonerna.
*Morgonen. Gå inte in med väskor m.m. innan skoldagen börjar. Golven blir väldig
smutsiga och blöta och även barnen som sen ska gå in. Dessutom är hallen också ett
lekutrymme.

