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Absences
Absences
Holiday:
It is very much appreciated if parents/guardians could inform The English
Nursery staff in advance of any longer absences due to holidays. It enables staff
to plan activities better as well as ensure the lunch and dietary requirements are
kept accurate.
Traditional Holidays:
All parents/guardians are requested by the Förskolechef to fill in a holiday
attendance, approximately 6 weeks in advance (sent out to all parents by email).
This ensures that The English Nursery is aware of the number of children
attending during these times and allows management to organize staffing.
Parents/Guardians are asked to contact the nursery phone, via text or phone
call, to inform the staff of any important information or absence.
Nursery phone number (Moons & Planets): 076-0452595
Suns phone number: 076-7642595

The English Nursery, Stockholm
Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

Frånvaro
Frånvaro
Semester:
Vi uppskattar om föräldrar/vårdnadshavare kan informera personalen på The
English Nursery i förväg om barnen förväntas vara borta under en längre
tidsperiod. Personalen kan då planera aktiviteter utifrån detta såväl som se till
att lunchbeställningarna stämmer överens med antalet barn.
Skollov (Tanto International School):
Eftersom vi har många barn med syskon som går i The Tanto International
School så innebär det att vissa veckor, när det är till exempel höstlov, jullov,
sportlov och påsklov, kommer det att vara färre barn på förskolan. På grund av
detta så önskar förskolechefen att alla föräldrar fyller i ett närvaroformulär om
vilka dagar barnet kommer att närvara på förskolan. Formuläret skickas ut, via
mejl, ungefär 6 veckor i förväg. The English Nursery kan då planera efter
antalet barn samt beställa in rätt mängd lunch.
Vid viktig information eller frånvaro önskar vi att ni meddelar personalen, via
telefonsamtal eller sms, genom att använda något av följande nummer:
Moons & Planets telefonnummer: 076-0452595
Suns telefonnummer: 076-7642595

