När barnet blir sjukt
Små barn är ofta sjuka och det kan ibland vara svårt att avgöra när barnet ska
stanna hemma. Vi hoppas därför att följande information kan vara ett stöd både
för er föräldrar och för oss i personalen. Vi utgår från de riktlinjer som
smittskyddsenheten i Västra Götaland tagit fram. I vissa sjukdomsfall har vi på
förskolan Ute egna riktlinjer som vi tagit fram med stöd av föräldrars åsikter.
Barnet ska stanna hemma när:
• Barnet har feber (barnet ska ha haft en feberfri dag innan barnet får
komma tillbaka)
• Barnet är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med de
vanliga aktiviteterna på förskolan. Barnet kan ibland vara piggt och aktivt
hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen.
• När barnet har en smittsam sjukdom som t ex halsfluss, som är
obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare tid än två
dygn (vid all typ av antibiotikabehandling vill vi att barnet är hemma
åtminstone ett dygn från första dos).
• Vid ögoninflammation. Här gäller det all typ av ögoninflammation
(lindrig och kraftig).
• Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan komma tillbaks
när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under
48 timmar. OBS!!! Syskon ska också stanna hemma när någon i familjen
är magsjuk. Syskon får inte komma till förskolan förrän alla i familjen är
friska!!!!!
Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i aktiviteter,
både inne och ute är avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. På en I Ur
och Skur förskola är det här extra viktigt att tänka på, eftersom det ställs höga
krav på att barnet ska orka vara utomhus större delen av dagen.
Förskolepersonalen är de som bäst ser hur barnet mår i den miljön, så vid
tveksamheter är det deras bedömning som bör vara avgörande.
Vi vill att ni hör av er så snart som möjligt när barnet blir frånvarande.
När barnet ska komma tillbaka igen efter sjukdom vill vi att ni försöker
meddela oss dagen innan helst före kl 17.00. Om vi inte svarar i telefon så
lämna ett meddelande eller skicka ett sms.
Tfn: 0503-124 47, 0721-88 02 68
/Förskolan Ute, Hjo

Allergier
Om du som förälder misstänker att ditt/dina barn har någon form av allergi
kontakta då någon av oss i personalen.
Efter gemensam diskussion och avvägning kan det leda till att vi hjälper till att
laga specialkost till barnet. Detta gör vi under max två veckor för att sedan
återkoppla och utvärdera om det har blivit någon skillnad.
Vid fortsatt misstanke om allergi måste barnet utredas av läkare eller dietist och
vi måste få ett intyg om vi skall fortsätta tillaga specialkost.

