Nytt läsår 2019-2020
Varmt välkomna till ett nytt läsår på
Ältadalen förskola

Anne Sjö Rektor
Agneta Hansson bitr. rektor/enhetschef

Välkommen
Välkomna till ett nytt spännande läsår på Ältadalen förskola!
Äntligen var det dags att börja ett nytt läsår efter en lång härlig och fin sommar. Hoppas Ni
alla fått möjlighet att njuta, vila och återhämta Er med ledighet i sommar som vi tror att vi alla
behövt. Vill också tacka Er alla för omsorg den 10-11 Augusti, det var viktiga dagar för att
kunna planera ett nytt läsår för alla våra barn och elever. Varmt tack att Ni ordnade omsorgen
själva dessa dagar.

Ansvarsfördelning skolledning:

Anne Sjö Rektor Övergripande ansvar hela Älta rektorsområde anne.sjo@nacka.se
Agneta Hansson Bitr. rektor/enhetschef—Ältadalens förskola agneta.s.hansson@nacka.se
Infomentor
All vår information till Er vårdnadshavare, såväl förskola som grundskola, kommer spridas via
Infomentor. Ni loggar in via Bankid via Webben, ska Ni använda appen måste Ni ha inloggningsuppgifter. Rekvirera dessa ifrån Era pedagoger eller hör av Er till alexander.hermansson@nacka.se
Föräldramöten
Vid varje start av höstterminen bjuds Du som förälder in till ett föräldramöte. Här nedan ser
Ni datum, tid och plats. Alla föräldramöten inleds med information från skolledningen. Sedan
är det information från lärare och pedagoger från resp. Team.

Enhet

Datum

Tid

Mötet börjar i/på

Bäckaliden fsk

14 September

17,00

Förskolan

Svanhöjden fsk

15 September

17,00

Förskolan

Ältadalen fsk

16 September

17,00

Förskolan

Rektorsbrev

Läsårsdata Förskola
Alla enheter öppnar igen måndag 3 Augusti vecka 32
Alla enheter stängda 10-11 Augusti 2020
Alla enheter stängda 11 Januari 2021
Alla enheter stängda 14 Juni 2021
Sommarstängt vecka 28-31 (sommar 2021)
Våra förskolor stänger 16.00 nedan dagar:
•
Vecka 36 31/8 – Måndag
•
Vecka 41 6/9 – Tisdag
•
Vecka 43 21/10 – Onsdag
•
Vecka 48 26/11 – Torsdag
•
Vecka 6 8/2 – Måndag
•
Vecka 10 9/3 – Tisdag
•
Vecka 13 31/3 – Onsdag
•
Vecka 18 6/5 – Torsdag

Alla nya vårdnadshavare på förskolan bjuds in till Lära känna samtal i Augusti /
September.
Alla barn och föräldrar bjuds in till Utvecklingssamtal i December—Januari.
Alla 5 åringar och föräldrar som lämnar förskolan bjuds in till avlämnande samtal i
Maj/Juni.
På varje förskola sker många fina traditioner som pedagogerna kommer informera
om löpande under läsåret.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Vi tycker det är väldigt bra när Ni mailar till oss—då försöker vi svara inom 48 timmar.
Mail: fornamn.efternamn@nacka.se
Nedan finner Du aktuella telefonnummer till alla Team:

Svanhöjden förskola
Svalan

Sparven

Höken

Falken

070-4319373

070-4318564

070-4318569

070-4318570

Bäckaliden förskola
Björken

Eken

070-4318578

070-4318573

Ältadalen förskola
Räven

Björnen

Ekorren

Ugglan

070-4318220

070-4318216

070-4318235

070-4318228

Skolledning

Kontaktuppgifter hittar Ni på första
sidan i det här brevet eller
på vår hemsida
Sigfridsborgs skolenhet

Infomentor
Alexander Hermansson
Alexander.hermansson@nacka.se
070-4318887

