FÖRSKOLECHEFEN

INFORMERAR

FÖRSKOLECHEFEN INFORMERAR
Hej!
Nu har sommarledigheten börjat för en del och fler är på gång. Jag vill passa på
att tacka alla er föräldrar som deltog på arbetskvällen den 7/6. Allt som vi
planerat blev fixat.
Det kommer, som jag meddelat tidigare, att bli en personalförändring i höst.
Petter på Månen kommer att vara föräldraledig och istället flyttas Malin
Nilsson som också är förskollärare till Månen. Malin skall jobba 60 %. Siham
som har en extratjänst hos oss till 181231 kommer att arbeta 100 % från
augusti och stationeras på Månen.
I övrigt behåller vi arbetslagen som det ser ut idag förutom att Marine på Solen
som idag jobbar 70 % går ner till 50 %.
Nu är det snart dags för oss att ha midsommarfest. Vädret ser bra så det blir
säkert en trevlig förmiddag för barn och vuxna.
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. Det har varit ett
privilegium för oss. Lycka till i framtiden!

Ekonomiuppföljning t.o.m. 180531
Vi har ett underskott på ca 50000kr framförallt beroende på att vi haft personal
som slutat där sparade semesterdagar är utbetalade i pengar. Vi följer dock
budget så prognosen för året ser ut att hamna på ett överskott på 50-100000kr.

Feriearbetare
Vi har fr.o.m. denna vecka fem feriearbetare som jobbar fram till vi stänger.

Planeringsdagar
Våra kommande planeringsdagar är torsdag den 16/8 och fredag den 17/8.
Nytt fr.o.m. hösten 2018 är att förskolan har rätt till två planeringsdagar per
termin som även kan delas upp i halvdagar. Vi kommer att börja med att ha två
heldagar varje termin.

Brödförsäljning och take away
Ni som nu slutar hos oss på förskolan har möjlighet att vara kvar på den
sändlista jag har till försäljning av bröd och hämtmat. Meddela mig ifall ni vill
vara kvar på sändlistan. Faktura för den sista delen av vårterminen kommer att
skickas ut i höst.

Barnplaceringar hösten
Vi kommer att öka antalet barn på huset med två jämfört med förra hösten.
Orsaken är att vi får mindre pengar 2018 och måste ha en budget i balans. Det
blir Pluto som får två extra.
Pluto
18st
Lilla Björn och Stjärnan
19st
Månen och Solen
21st
Vi kommer få arton nya barn i höst varav två är syskon till barn som redan finns
hos oss. Det var länge sedan vi hade så många nya en höst.
Fördelning ser ut på följande sätt:
Månen
Axel
Olle
Bosse
Pluto
Sixten
Lydia
Amelia
Maya
Knut

Född
1704
1708
1705

Solen
Wendy
Wilmer
Casper

Född
1601
1404
1705

1410
1601
1701
1701
1608

Stjärnan
Stella
Juvelia
Emilia
Lisen
Oscar

1409
1706
1611
1701
1606

Lilla Björn
Steven
1610
Tyra
1706
Bifogar en sammanställning kring hur ålderssammansättning och
könsfördelning ser ut på varje avdelning.

Semesterplanering
Under v26-32 kommer vi att slå ihop avdelningar. V33 är alla öppna igen.
Vecka 26
Fredag 29/6 är Månen och Lilla Björn är tillsammans på Lilla Björn.
Övriga är öppna som vanligt.
Vecka 27 måndag till onsdag
Månen är den avdelning som öppnar och stänger under v27.
Månen och Stjärnan är tillsammans på Månen.
Övriga avdelningar är tillsammans på Solen.
Vecka 27 torsdag-fredag samt vecka 32
Månen är öppen med barn från alla avdelningar.

GDPR, ny dataskyddsförordning
Vi har arbetat fram ett informations- och samtyckesmaterial utifrån den nya
dataskyddsförordningen som började gälla från 25/5. Vi kommer precis som
tidigare att behöva få samtycke av er föräldrar kring vissa delar i verksamheten
för att vi skall kunna jobba som vi gör idag. Jag har skickat en kort information
kring detta tidigare. Jag återkommer i augusti med materialet där vi beskriver
de delar ni skall ta ställning till samtycke eller inte.

Önskar alla en riktigt härlig sommar!
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