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Hej!
Nu är det dags för lite information igen. Under hösten har vi jobbat mycket med att
dagbarnvårdarna skall träffas och lära känna varandras barn ännu mer eftersom
Louise slutade i september och barnen skall fördelas på två personer vid frånvaro av
olika slag. Detta är viktigt för att vårt vikariesystem skall fungera så att alla barn skall
kunna vara hos alla dagbarnvårdare.
VI har också haft föräldramöte under hösten som vi upplevde som mycket positivt.
Det var trevligt, bra uppslutning (9 av 13 kom) och bra samtal mellan föräldrar och
dagbarnvårdare. Tack!
Nu har vi kommit in i våra vintermånader och det är inte långt borta till Lucia.
Familjedaghemmen firar Lucia fredag den 15/12 kl. 14,00 på Böleängskyrkan. Det
brukar vara en trevlig stund så jag hoppas att så många som möjligt kan komma.

Jag vill passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Slottet
Vi har fortsatt arbeta med att utveckla miljön på Slottet. Vi har bl.a. köpt in en ny
skohylla där vi märkt upp barnens platser. Vi har även gjort i ordning och märkt upp
var barnen skall ha sina ytterkläder samt att barnen skall få fasta platser vid våra
måltider. Syftet är att det skall bli tydligare och enklare för barnen att vara i
verksamheten.
Slutligen har vi också köpt in en aktivitetstavla där det kommer att finnas flera olika
stationer som barnen kommer att få prova vid olika tillfällen ibland genom att få
välja själv men ibland är det vuxna som styr. Syftet med detta är att barnen får lära
känna varandra bättre, barn kan få utöva inflytande, barn får en tydlighet i vad de
skall göra samt väcka barns intresse för olika aktiviteter.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 171130
Familjedaghemmen har ett överskott på ca 7000kr efter elva månader. Prognosen
för december visar ett litet minus men årets resultat kommer att hamna nära
plus/minus noll.

Ekonomiska förutsättningar 2018
Tyvärr kommer Umeå kommun att fortsätta skära i familjedaghemsverksamheten.
Besparingen 2018 ligger på 1 % efter den normala uppräkningen som sker varje år.
Detta innebär bl.a. att verksamheten inte får full täckning för nästa års löneökningar
och måste klara detta i befintlig budget, tråkigt.
Vikariesamarbete
Vi fortsätter att arbeta med att minska dagbarnvårdarnas arbetstider genom att
lägga ut planerade ledigheter kontinuerligt. De flesta dagbarnvårdare arbetar 45-50
tim/genomsnitt varje vecka om vi inte planerar in ledigheter med jämna mellanrum.
Nu har vi haft tur på Teg i och med att Inger Sandström, tidigare dagbarnvårdare, nu
pensionär, kunnat hjälpa till och en dag i veckan. Som det ser ut nu kommer hon att
fortsätta även nästa år med detta.
Barn och personal i vår
Vi har ett barn som slutar hos Vicky i slutet av januari. Vi kommer inte i dagsläget
att placera något nytt barn eftersom alla övriga barn är heltidsbarn. Vi avvaktar tills
vi gjort vår budget för 2018.
Så här ser fördelning ut just nu:
Böleäng: Iris
7st
Jeanette 6st
Teg:
Vicky
5st (ett slutar den 31/1)

Planeringsdagar
Vi har tre dagar som vi skall lägga ut 2018. Vår inriktning är att två av dessa dagar
skall gå till en fortbildningskonferens i Stockholm (maj?) och att en dag blir i augusti
eller september. Jag återkommer med beslut senast två månader innan vi stänger.
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