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Hej
Välkomna till ett nytt och härligt läsår på Ringens förskola
Jag ser fram mot spännande, roliga och lärorika dagar tillsammans med pedagogerna och barnen.
Det är så härligt att träffa alla ”gamla” och ”nya” barn efter sommaren.
I mina brev under läsåret kommer jag att fokusera på en avdelning per brev. Då kommer jag
berätta lite aktuellt från just den avdelningen. Det ska bli spännande att följa arbetet.
Just nu skolas det in nya barn.
Som många av er vet är jag, så mycket jag har möjlighet till, i verksamheten. Det gör jag för att
det är viktigt för mig att träffa barnen och lära känna dem och se hur verksamheten fungerar.
Min ambition är att starta upp ett ”barnråd”. Tanken är att barnen tillsammans med mig ska få
möjlighet att tänka till om förskolans verksamhet. Under hösten kommer jag att påbörja träffarna
med Ekorren.
Höstens organisation
Ekorren: 5-årsavdelning med Gunilla och Lena
Vargen: 3-4-årsavdelning med Kristina, Lena och Zady
Ugglan: 3-4-årsavdelning med Ali, Sally
Myran: 2-3-årsavdelning med Wafaa och Renée
Grodan: 1-2-årsavdelning med Agneta och Agneta
Igelkotten: vilande avdelning, planera starta upp i januari

Kalendarium hösten 2017
21/8 APT, förskolan stänger 16.00 (kontakta mig snarast om ni
behöver omsorg på måndag)
18/9 APT, förskolan stänger 16.00
28-29/9 Planeringsdagar, förskolan är stängd
4/10 Öppet möte – alla föräldrar bjuds in till samtal med förskolechef
16/10 APT, förskolan stänger 16.00
13/11 APT, förskolan stänger 16.00
11/12 APT, förskolan stänger 16.00
Kontakta förskolechef Inger Palmér om ni har behov av omsorg efter
16.00 då vi har APT eller på våra planeringsdagar.
Det är viktigt att ni hör av er minst en vecka innan så att vi kan få till
en bra lösning.
Inger.palmer@tyreso.se
08-57829010
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Vad gäller
Vid föräldraledighet erbjuds barnen att gå på förskolan 24 timmar/veckan, fyra dagar i veckan,
under grundskolans terminer. Höstterminen gäller mellan den 21/8-21/12 och vårterminen
mellan den 8/1-13/6. Under jullovet 22/12-7/1 och kommande sommarlov får barnen gå på
förskolan 15 timmar/veckan, tre dagar i veckan.
På Ringens förskola är barnen välkomna tisdagar – fredagar 09.00-15.00. Måndagar har vi valt
att förlägga planering och reflektionstid för personalen.
Är förälder arbetssökande erbjuds barnen att gå på förskolan 30 timmar i veckan.

Följ oss gärna på instagram
@ringen.fsk
Titta in på hemsidan www.tyreso.se/ringen där finns telefonnummer, matsedel och annan
information.
Öppettider
Ringens förskola har idag öppet 06.30-18.00. Vid behov av ändrade öppettider kontakta
förskolechef Inger Palmér.
Förskolan har rätt att stänga 16.00 vid APT och stänga fem planeringsdagar under ett läsår.

E-tjänstportalen
Tänk på att alltid ha uppdaterad e-mailadress och telefonnummer i e-tjänstportalen. Det är viktigt
för att vi alltid ska kunna nå er vid behov och för att ni ska få aktuell information från oss. Jag
mailar alltid mina brev, det för att alla ska ha möjlighet att läsa där det passar er. Om ni av någon
anledning vill har pappersbrev så säg till så löser vi det.
Lägg in tider i E-tjänstportalen två veckor innan schemaändring.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med mig på e-mail inger.palmer@tyreso.se eller via telefon
08-578 29010
Inger Palmér
Förskolechef Nybodaberget/Granängsringens förskolor
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