Hej alla föräldrar/vårdnadshavare och medarbetare.
Här kommer uppdatering (2020 0430) angående COVID-19 gällande
folkhälsomyndighetens riktlinjer samt aktuell information från
Rosengården:
Först en påminnelse om närvarorapportering, som fortfarande gäller:
1.Maila/smsa mig snarast vid sjukdom/ledighet!
2.Maila/smsa mig senast kl. 12 när ert barn blir frisk så jag vet att
barnet kommer om två dagar!
3.Bekräfta även dagen innan, före kl.16.00 att barnet fortfarande är
friskt och kommer tillbaka nästa dag!
4.Maila/smsa mig snarast om ert barn blir ledigt!
5.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.
Läget på Rosengården:
Nu är nästan alla barn och personal på plats. Dock så kommer och går
förkylningssymtom och både barn och personal är fortsatt hemma vid
minsta symtom
och tills de varit friska i två dagar, vilket ger en oberäknerlig
närvaro. Det är
därför fortsatt viktigt med korrekt närvarorapporteringar för
resursfördelningen.
Smittskyddsåtgärder på Rosengården:
Jag hoppas att det faller väl ut för alla att lämna och hämta utomhus.
Undvik i möjligaste mån att gå in på förskolan om det inte är absolut
nödvändigt.
Vi försöker vara utomhus så mycket det bara går och till er som hämtar
vid
tider då barnen inte hunnit ut är det bra att kommunicera med
pedagogerna
hur hämtningen bäst ska gå till för att minimera närkontakt.
Det är av största vikt att vi försöker vara ute så mycket som möjligt
och
att vi håller avstånden till varandra.
Vi har satt upp ett tält på småbarnsgården som skyddar mot väder och
vind och
överväger om vi även ska köpa in ett till storbarnsgården.

Påminnelse om att:
#Föräldrar/vårdnadshavare ser till att alla barn är klädda
efter väder när ni kommer och lämnar barnen.
#Alla använder handdesinfektionsmedel som finns vid alla ingångar
vid nödvändiga besök in till förskolan.

Nytt informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten (2020 0427), riktat
till barn och unga:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informa
till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/

Inför eventuell stängning av förskolan:
MSB har tagit fram en publikation som är bra för föräldrar
vårdnadshavare att
läsa och ta del av inför en eventuell stängning av förskolor.
Länk att läsa:
https://www.msb.se/contentassets/80ac968de6754c0095f305cfcad18448/informationsblad-tillvardnadshavare.pdf

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

