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Hej igen!
Nu är det dags för lite information igen. Vi närmar oss jul med stormsteg och
planering för perioden 22/12 till 5/1 är klar. Jag har skickat ut separat
information kring denna period via mejl.
Våra ekonomiska förutsättningar för 2018 minskar. Kommunen har återigen
beslutat att nedskärningar skall göras i förskolans verksamhet. I år var
besparingen 3 %, hur det ser ut konkret nästa år har inte kommunen meddelat
oss ännu. För- och grundskolenämnden har beslutat att förskolan skall spara 1
% efter den ordinarie ”indexuppräkningen”. Detta innebär konkret att förskoleverksamheten inte får full täckning för kommande löneökningar utan måste ta
effektiviseras för att ha råd med detta. Vi kommer att påbörja budgetarbetet i
januari.
Jag kommer att ta upp frågan vid kommande föräldrarådsmöte. Vi har redan
bestämt att ta in ett syskon i januari, blir fler under våren, precis som vi gjort de
senaste 10-12 åren.
Jag vill passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Rekrytering
Marine på Lilla Björn arbetar fram till oktober 2018. Hon kommer att gå ner i
tid under våren (70 %) och kommer därför att flytta över till Solen som behöver
lite mer resurser. Vi håller på med rekrytering av ny personal till Lilla Björn men
är inte klar ännu. Vi kommer att ha två personer som skall testa att jobba hos
oss i början januari innan vi tar ställning till vem som får jobbet.
Fredrik på Stjärnan kommer att vara tjänstledig för flytt fr.o.m. 1/3-6/7 och där
behöver vi också ny personal. Rekrytering är påbörjad.
Tack
Tack till alla som deltog avdelningarnas Lucia firande, det var stor uppslutning.
Planeringsdagar 2018
Vi har bestämt att ha en planeringsdag i juni och två dagar i augusti. Vi skall
försöka styra så att dagarna ligger samtidigt som Östtegs skola stänger.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 171130
Vi har ett överskott på ca 11000kr efter elva månader. Årets resultat kommer
att bli kring plus minus noll.
Barnplaceringar
Ett nytt barn, Leonardo född 1612 (syskon till Benjamin) börjar på Stjärnan den
8/1.
Sedan har vi placerat ett nytt barn på Månen från 5/2, ej bekräftat ännu. Det
kommer att bli fler barnplaceringar under våren och jag återkommer längre
fram med mer information.
Fotografering
Fotograferingen är gjord och jag hoppas att ni fått korten. Vi var inte nöjd med
våra gruppfoton men däremot de enskilda porträtt bilderna. Vi har beslutat i
samråd med föräldrarepresentanterna i föräldrarådet att nyttja det företag
som skolan i Umeå får ett avtal med för 2018 som blir Photomic, samma som i
år. Vi kommer dock att säga till fotografen om hur vi vill ha gruppbilderna
utifrån bakgrund och sammansättning av barn/vuxna vid fotot.
Bröd-matfakturor
Vi har påbörjat arbetet med att skicka ut fakturor bröd och matförsäljningen i
höst. Jag hoppas betalningen fungerar som tidigare, ypperligt, tack!
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