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VÄLKOMNA till den härliga hösten på Annagården 2017!  
 
Vi som möter er och era barn i år är våra tre förskollärare: Katarina Dolfe, Katarina Stark och Ingrid 
Svensson, och våra goda pedagogiska medarbetare Lisa Burvall, Jessica Andréasson och Emma Hed-
man. Under höstterminen kommer Katarina Stark att vara tjänstledig. Ingrid arbetar deltid, och går 
samtidigt en utbildning i specialpedagogik. Lisa påbörjar en deltidsutbildning till waldorfbarnskötare. 
På morgonen, till 7.45, öppnar Helena Rödholm Siegrist som också är förskolechef.   
Lee Lendon, vår kock, lagar maten och ansvarar för mellanmålen.  
 
För att vi ska ha god koll på dieter och allergier är vi tacksamma om alla som berörs av detta fyller i 
blanketten SPECIALKOST snarast möjligt - även om du redan lämnat den förra året. Vi gör en ny 
uppföljning varje termin, med nya blanketter. Skulle något ändras däremellan är vi tacksamma om ni 
lämnar in ny blankett, som då kommer att ersätta den gamla. 
 
I år har vi SCHEMA FÖR ALLMÄN FÖRSKOLA (15-timmarsbarnen) enligt följande:  
TISDAG, ONSDAG OCH TORSDAG  9—14.00.  
Varje dags aktivitet börjar kl 9. Olika aktiviteter håller på ett par veckor och avlöses sedan av andra.  
På alingsas.se finns de regler som gäller för Allmän förskola. Stängt under skolloven, men man kan 
betala för timmar, om man anmäler detta i god tid. 
 
Onsdagens aktivitet är densamma varje vecka: UTFLYKT TILL SKOGEN!  
Då är det bra med regnsäkra och varma goa kläder, och ombyte! 
 
På 1177.se, under Barn och föräldrar, finns mycket bra info om barnsjukdomar, och råd vad gäller när 
man skall stanna hemma från förskolan. Här vill vi påminna om att det är bra att luskamma vid denna 
tiden på året. Om lössen är framme: låt barnet stanna hemma tills det är behandlat. Vid ögonin-
flammation i familjen är det bra om barnet är hemma tills alla är behandlade och friska. Och vid mag-
sjuka: stanna hemma 48 tim sedan sista utbrott i familjen. 
Vi har barn på Annagården som är mycket allergiska mot jordnötter. Tänk på att inte ha med jordnöt-
ter (godis, smörgås) i händer, fickor och väskor, samt att tvätta händer och mun hemma om ni haft 
jordnötssmör på frukostmackan. 
 
Helena håller på att kolla förra årets avgiftsinbetalningar, för att se om det ev.  betalts för mycket eller 
före lite. I år försöker vi kommunicera kring avgifterna via mail - se mail/papper från 170903! Maila 
gärna frågor om avgifter till helena@linneskolan.se 
 
SE ÄVEN AKTUELLT KALENDARIUM.  Det kan naturligtvis komma att ändras; särskilt för våren  
kommer nya datum till. Vi uppdaterar kalendariet i samband med att vi delar ut detta info-brev, som vi 
har tänkt ska komma ca 1 gång/ kvartal. 
 

På hemsidan finns också aktuell information att ta del av: linneskolan.se/anna/just -nu/  

6 september  
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Onsdag 6 september 18-19.30  Föräldramöte 
 
Tisdag 26 september stängt från kl 12  Halv studiedag för medarbetarna 
 
Onsdag 27 september 16.00-17.00 Mikaelifest, höstfest. Hela familjen välkommen! 
 
v 44 Må 30 okt - Fr 3 nov  Höstlov; ingen Allmän förskola 
 
Torsdag 9 november 17-18   Lyktfest. Hela familjen välkommen! 
 
Onsdag 15 november  17-20  Pysselkväll på Linnéskolan, inför Café Linné 
Lördag 18 november 10-14  Café Linné på Linnéskolan  Fika Lotterier Försäljning Mys 
 
Onsdag 29 november   Stängt, studiedag för medarbetarna 
 
Tisdag 5 december 7.20-9  Adventsträdgård och grötfrukost för hela familjen.  
     Adventsträdgården börjar 7.30, kom 7.20! 
 
Onsdag 13 december 8.30  Lucia besöker Annagården. Kom senast 8.15! 
 
Onsdag 20 december   Julfest för alla barn 
 
Torsdag 21 dec - 9 jan   Jullov; ingen Allmän förskola.  
     Anmäl behov av barnomsorg på jullovet senast mån 20 nov. 
 
Måndag 8 januari   Stängt, planeringsdag för medarbetarna 
 
v 7 Må 12 – Fr 16/2   Sportlov; ingen Allmän förskola 
 
v 14 Ti 3/4—Fr 6/4   Påsklov veckan efter påsk; ingen Allmän förskola 
 
Onsdag 17 maj    Vårfest, vi fixar och fikar i trädgården. Hela familjen, em. 
 
Måndag 30 april   Stängt 
 
Fredag 11 maj    Stängt 
 
Torsdag 7 juni    Sommarfestför hela familjen, eftermiddagen 
 
Måndag 21 juni    Sommarlov; ingen Allmän förskola 
 
v 27, 28, 29 och 30 2 juli-27 juli  Sommarstängt; ordinarie personal lediga.  
     Anmäl behov av barnomsorg under sommarstängningen   
     senast onsdag 2 maj. 
 
Vid Allmän förskola kan man köpa till plats under skolloven.  
Se alingsas.se eller kolla med Helena, annagarden@linneskolan.se eller helena@linneskolan.se 
 

Med reservation för ändringar. 
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