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Hej!
Nu börjar sommarledigheten närma sig och igår hade vi en gemensam
sommarutflykt för barn och vuxna till Mikkelbogård. Det har väldigt uppskattat de
senaste åren och så även i år.
Vi har haft ett lite tuffare år, framförallt pga. att en dagbarnvårdare slutat under
våren och att dagbarnvårdarna har långa arbetstider och på så sätt behövt ta ut fler
lediga dagar. Mycket av våra arbetplatsträffar har ägnats åt planering av vikarier
med utgångspunkt att barnen skall få det så bra som möjligt utifrån de
förutsättningar som finns. Nu har vi fått en bra lösning, som fortsätter i höst, där
Inger och Jeanette går in och vikarierar på Slottet med jämna mellanrum så att Iris
eller Vicky kan vara ledig. Inger och Jeanette är väl kända bland barnen.

Jag vill också, till er föräldrar som har barn som slutar hos oss i samband med
semestern tacka för den tid som ni har haft barn hos oss. Lycka till i framtiden!
Ha en riktigt trevlig sommar!

Barn och personal i höst
Vi behöver tolv barn i höst och vi har en barnplacering ytterligare att göra. Helst
skall Vicky få det nya barnet men kön till Teg är kort medan Böleäng har ett större
tryck. Finns det inga barn till Teg så blir det Iris som får ett nytt barn.
Så här ser fördelning ut just nu:
Böleäng: Iris
6st
Teg:
Vicky
5st

Barnplacering
Vi har ett nytt barn som börjar hos oss Iris i augusti. Loke född 1704 börjar hos Iris
den 21/8.

Semester och planering ledigheter vuxna
V27-31 samt v33.

Iris ledig.

V28-32

Vicky ledig.

Respektive dagbarnvårdare meddelar vilken vikarie ni erbjuds.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 180531
Familjedaghemmen har ett underskott på ca 40000kr efter fem månader som
framförallt beror på att vi haft en dagbarnvårdare som lutat under vårterminen och
all semester och plustid är utbetalat i pengar. Prognosen för året visar på ett resultat
nära plus-minus noll.

GDPR-ny dataskyddsförordning
Fr.o.m. 25/5 gäller den nya lagen. Jag skickar ut en information om vad detta
innebär och efter semestern kommer jag att skicka-lämna ut en samtyckesblankett
där ni får ta ställning till om ni godkänner att vi får använda olika typer av
personuppgifter i verksamheten. Det kan t.ex. vara namn, foton eller födelsedatum.

Planeringsdag
Vi har planeringsdag fredag den 7/9.
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