Information till föräldrar med barn i SFM
 Föräldraengagemang är en viktig del i Stiftelsens verksamhet eftersom vi är en föräldrastyrd icke
vinstdrivande Stiftelse. Vår styrelse består av föräldrar som är invalda på 1-2 år. Är du som förälder
intresserad av styrelsearbete och vill påverka ditt barns förskoletid, kontakta personalen på er förskola.
 De olika enheterna behöver få in närvaroschema för ditt/dina barn. Barnomsorg erbjuds de tider båda
föräldrarna arbetar eller studerar samt restid till och från förskolan. Vid heltidsstudier på distans eller vid
hemstudiedagar på heltid erbjuder vi 8 timmars omsorg, oftast mellan kl. 8-16.
 Barn till föräldralediga samt arbetssökande får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Vi erbjuder tider som är
lämpliga utifrån barnens och verksamhetens perspektiv.
 Barn som går i allmän förskola, d.v.s. barn över 3 år som går 15 timmar/vecka är också välkomna enligt
ovan. Dessa barn förutsätts vara lediga under skolans lovdagar. Finns behov av barnomsorg, d.v.s. om båda
föräldrarna arbetar under skolloven, kan du ansöka om skollovsomsorg på särskild blankett.
 Rekommenderar att barnen har med sig en frukt till förskolan. Detta för att barnen själva ska få välja vilken
frukt och vilken tid de vill äta sin frukt.
 Vi har en uppsägningstid på 60 dagar. Minskning el. utökning av tid planeras i samråd med respektive
förskola, detta bör göras i god tid (ca 30 dagar).
 Vid sjukdom eller ledighet görs inget avdrag på avgiften. Man gör heller ingen schemaändring vid semester.
Pedagogerna på respektive enhet avgör om barnen orkar delta i förskolans verksamhet när de är hängiga
(sjuka). Det är barnens allmäntillstånd som bedöms och vi har därför slutat ta tempen på barnen.
 Verksamheterna stänger ca 4 veckor under sommarsemesterperioden. Vi erbjuder jouröppet på en enhet för
de barn som måste ha barnomsorg. Ställning till detta tas i god tid innan semesterperioden. Dock erbjuds
ingen avgiftsfri månad. Ibland stänger vi förskolorna över jullovet, vi erbjuder även då jouröppet på en
förskola.
 Sex dagar per år (3dgr/termin) har vi stängt för fortbildning, utvärdering och planering av verksamheten.
 Sjukanmälan för ditt barn gör du antingen genom att ringa avdelningen, skicka ett mail eller sms till ditt
barns avdelning.
 Vid ev. förfrågan från försäkringskassan lämnas upplysning om barns närvaro.
 Vi har fixardagar på alla förskolor, det är en dag då alla föräldrar kommer och hjälper till att göra vår miljö
ännu finare för barnen.
 Samtliga barn inom Stiftelsens verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom Falkenbergs kommun.
 FIM, Falkenbergs Intresseförening för Montessoripedagogik, är SFMs huvudman. Vill du vara med och
påverka vår verksamhet bör du vara medlem i FIM. Du får varje år ett inbetalningskort för att betala in
årsavgiften. Förutom möjligheten att påverka får du även hem en Montessoritidning samt en föreläsning.
 Har du frågar, tankar eller synpunkter är du alltid välkommen att vända dig till oss. Det är på det sättet vi
kan utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre.
 Om du som förälder känner oro kring hur ett barn har det kan det vara lämpligt att ta kontakt med förskolans
personal. Personalen ser sedan till att nödvändiga åtgärder vidtas utan dröjsmål. SFM har en Krisplan och
Krisgrupp som består av Förskolechef, SFMs ordförande, FIMs ordförande och personal från alla förskolor.

