Flik 9, uppdaterad 190603

Introduktion för feriearbetare och praktikanter
Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska jobba eller göra praktik
hos oss är det viktigt att läsa detta dokument.
Några viktiga hålltider under dagen:
8,00 Frukost
11,00 Lunch
14,00-14,30 Flexibelt mellanmål
16,30 Alla samlas på stängningsavdelningen för fruktstund
Viktiga saker att gå igenom:
Enligt lag måste alla som arbetar eller gör praktik i förskola (gäller ej
praktikanter från grundskola och gymnasiet) lämna ett utdrag från
belastningsregistret. Har du inte beställt utdraget kan du använda bifogat
papper.
Din handledare kommer att prata med dig om vilka förväntningar och krav vi har
på dig. Det handlar bl.a. om arbetstider, raster, pauser, vad du ska göra på
dagarna, sjukanmälan och hur du gör om vill vara ledig. Tänk på att ha bra kläder
och skor för att vara ute. Du får också veta att du har möjlighet att köpa mat
för 25kr/dag och hur du gör för att betala.
Du och din handledare kommer också att gå igenom vår utrymnings- och
brandplan innan du börjar arbeta så att du vet hur du ska agera vid en ev. brand.
Du får även en information om var släckningsredskap och brandfiltar finns.
Meddela din handledare vem som vi kan ringa om det skulle hända dig något.
Om du behöver använda internet finns särskild inloggning för tillfällig personal,
prata med din handledare i så fall.
Mobiltelefoner skall inte användas under den tid du arbetar men givetvis om man
vill på raster. Pga. våra sekretessregler får du inte ta kort på barn och lägga ut
på sociala medier. Du får inte heller prata med andra om våra barn och föräldrar.
Din handledare kommer att prata lite mer om vad sekretess innebär.
Du får gärna presentera dig muntligt eller skriftligt för våra föräldrar och
berätta/skriva vem du är och vad du gör här. Din handledare kan hjälpa till med
detta. Har du frågor kan du alltid fråga din handledare eller någon annan på din
avdelning. Vi hoppas att du kommer att trivas!

