Hej alla föräldrar/vårdnadshavare och medarbetare.
Här kommer uppdatering (2020 0322) angående COVID-19 gällande
Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt aktuellt från Rosengården:
Läget på Rosengården:
Förra veckan var lite märklig med så få barn och personal på plats.
Denna vecka kommer det några fler barn men det är bara 4 av 10 pedagoger
friska än så länge. Förhoppningen är att alla ska tillfriskna inom kort
och att vi så smått ska vara på väg att återgå till det normala, men det
verkar ta lite tid.
Tack till er alla som så direkt förra veckan förstod vikten av att hålla
era barn (och er själva) hemma tills ingen uppvisar några sjukdomssymtom
längre. Jag är också mycket tacksam att ni har förståelse och respekt
för att ni måste meddela mig barnens närvaro i så god tid för att jag
ska kunna fördela om pedagogresurserna i huset när så många är
sjukaekräftar att barnet ff är friskt dagen innan. Jag har dock
uppdaterat klockslagen kring de nya rutinerna så jag i möjligaste mån
slipper hålla på med detta på kvällarna.

Uppdaterad Friskanmälan/ Närvarorapportering:
1.Maila/smsa mig snarast vid sjukdom!
2.Maila/smsa mig senast kl. 12 när ert barn blir frisk så jag vet att
barnet kommer om två dagar!
2.Bekräfta även dagen innan, före kl.16.00 att barnet fortfarande är
friskt och kommer tillbaka nästa dag!
3.Maila/smsa mig snarast om ert barn blir ledigt!
4.Om du anmält ditt barn ledigt, maila/smsa mig i möjligaste mån två
dagar innan barnet kommer tillbaka och allra senast kl.12.00 dagen
innan!
072-8560460 Jessica Sundman, rektor, Rosengården.
Hör jag inget från er tar jag för givet att ert barn inte kommer till
förskolan! Bekräfta hellre en gång för mycket, vi kommer fortlöpande att
planera för de antal barn som är anmält ska komma.
Stängning av förskolor och skolor:
Som ni säkert alla vet så är det inte i dagläget, från vare sig
folkhälsomyndigheten eller regeringen, på tal om någon stängning av
förskolor och skolor. Om vi alla i Sverige kan hjälpas åt att minimera
smitta, så hoppas jag att vi slipper det.
Jag länkar senaste uppdateringen från folkhälsomyndigheten och deras
rekommendationerna kring resor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Rosengården fortsätter att följa alla uppdateringar kring nya riktlinjer
och jag återkommer löpande med relevant information.
Med vänlig hälsning, Jessica Sundman, rektor, Rosengården

