Information om

FOTOGRAFERING

Har förskolan några frågor,
välkommen att kontakta
oss på:
Planeringen

Förskolan behöver skicka/
mejla Svenskt Skolfoto telefonnummer och avdelningarnas
namn samt namn och adress till
barnen senast 3 veckor innan
fotografering.

inte. Vi fotograferar alla så att förskolan
erhåller ett komplett arbetsmaterial.

Praktisk information

Beställda bilder skickas direkt hem till
respektive familj inom 4 veckor.

Varje familj kommer att få ett informationsbrev hemskickat. Brevet innehåller
förutom information kring fotograferingen även inloggningsuppgifter, så att
varje familj enkelt kan göra sin beställning på vår webbplats.
Om familjen saknar tillgång till internet
går det bra att lämna sin beställningstalong till fotografen.
Reservtalonger delas även ut av
fotografen på plats. Det finns också
möjlighet för föräldrarna att ringa vår
kundservice och beställa sina bilder.
Om er förskola beställt porträttfotografering vill vi särskilt förtydliga att
ni som personal inte behöver särskilja
vilka barn som beställt porträttfoto eller

Tidsåtgång
60 minuter per avdelning.

Leverans

Syskonbilder
Vi fotograferar bara syskonbilder på de
syskonpar vars föräldrar uttryckligen
önskat det. Meddela fotografen vilka det
gäller. Syskonfoto är en extra produkt
och fotografen lämnar ut en särskild
beställningstalong för det på plats.

Be föräldrar komma med
sina barn i god tid

Lisa Ahrenberg
lisa.ahrenberg@svensktskolfoto.se
0155– 29 20 34
Linda Fernholt Axelhed
linda.fernholt@svensktskolfoto.se
0155-29 20 50
Maria Friberg Joakimsson
maria.joakimsson@svensktskolfoto.se
0155- 29 20 44

Har föräldrarna frågor
Hänvisa direkt till vår Kundservice:
telefon 0155-29 20 30
epost kundservice@svensktskolfoto.se
webbplats www.svensktskolfoto.se

Det underlättar mycket om föräldrar
lämnar av sina barn i god tid innan
fotostart så att eventuellt ängsliga barn
hinner komma till ro med sin grupp innan fotograferingen börjar.

Fotografen behöver tillgång till lokalen 60 min
innan fotograferingen ska starta.
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TILL PERSONALEN
PÅ FÖRSKOLAN

Information om

FOTOGRAFERING
Beställning
Varje familj kommer att få ett informationsbrev
hemskickat.
Brevet innehåller all information kring fotograferingen samt ett kundnummer och lösenord som
familjen använder för att göra sin beställning på vår
webbplats.
Man kan även lämna en beställningstalong till fotografen på plats. Reservtalonger delas ut av fotografen. Det är också möjligt för föräldrarna att ringa
vår kundservice och beställa sina bilder.

Leverans
Beställda bilder skickas direkt hem till respektive
familj inom ca 4 veckor.

Lämna barnen i god tid!
Det underlättar mycket om föräldrar har lämnat sina
barn i god tid innan fotostart så att eventuellt ängsliga
barn hinner komma till ro med sin grupp innan fotograferingen börjar.

Har ni några frågor,
välkommen att kontakta oss!
Vår Kundservice
telefon 0155 - 29 20 30

Svenskt Skolfoto
kommer snart
till er Förskola!

epost kundservice@svensktskolfoto.se
webbplats www.svensktskolfoto.se
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TILL FÖRÄLDRARNA

