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Nu är det dags för lite information igen. Verksamheten fungerar bra och
sjukdomarna bland barnen verkar ha gett med sig. Nu har ”vabruari” varit och
vi ser framåt. Det har varit en normal månad för att vara februari.
Vi har föräldramöten på alla avdelningar inom kort (Stjärnan har haft) och jag
hoppas att så många som möjligt kommer. Vi kommer att följa upp hur det går
i verksamheten och även titta framåt på den nya läroplanen som börjar gälla
den 1/7.
Våra äldsta barn som går i Belliegruppen (4-års) och Rymdflugorna (5-års)
kommer snart att åka på en filmvisning på Väven. Då kommer vi att ta ut
kostnaden för filmen av er föräldrar, läs längre ner i brevet.
Jag vill också tacka er som svarat på föräldranekäten som för- och grundskolan
skickat ut. Det var ca 70% hos oss som svarade. Ni får se resultatet längre fram.

Fredag den 8/3
Då kommer tre avdelningar att vara öppna.
Stjärnan är öppen som vanligt med personal från Stjärnan.
Solen är öppen tillsammans med barn från Lilla Björn och det är personal från
båda avdelningarna. Tfn nr till Solen 070-6030857.
Månen är öppen tillsammans med barn från Pluto och det är personal från
båda avdelningarna. Tfn till Månen 070-6030826.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 190228
Vi har ett överskott på ca 50000kr som följer budget. Vi har tagit in några extra
barn under våren för att få vår ekonomi att gå ihop. Sedan finns det en liten
risk att vi måste ta in ytterligare ett barn totalt på huset i höst, ifjol hade vi 98
barn under hösten, men det beror helt på hur vår ekonomi utvecklas.

Barnplaceringar våren
Vi kommer att öka antalet barn på huset under våren och detta är en del i
arbetet med att få budgeten i balans. Vi får också några barn som får syskon
och därmed också en 15 tim placering. Dessutom har vi några barn som slutar
första delen i juni.
Solen har tagit ett extra barn, ett syskon, hela vårterminen. Solen har nu 22
barn.
Pluto tar in ett extra barn från 11/3, Pluto har då 19 barn men kommer att ha
barn frånvarande under april och maj.
Lilla Björn tar in ett extra barn från 1/4. Lilla Björn har då 20 barn.
Stjärnan har tagit in ett extra barn från januari och ett barn , ett syskon från
4/3. Stjärnan kommer att ta in ytterligare ett barn den 6/5. Stjärnan har då 22
barn. Orsakerna till detta är att Stjärnan har/får flera 15 tim barn samt att 7
barn slutar till sommaren och arbetslaget vill undvika att ha alltför många
inskolningar i augusti.
Månen tar in ett extra barn, ett syskon, från 1/4. Månen har då 22 barn.

Film för våra 4- och 5-års grupper
Tisdag 19/3 9,00 skall våra 4- och 5-års grupper se ett knattekortfilmspaket på
folkets bio, Väven. Vi åker med en abonnerad buss. Kostnaden för filmerna
30kr/barn kommer vi denna gång att tas ut av er föräldrar. Lämna 30 kr till
någon i avdelningens arbetslag så får de notera att ni betalat.

Planeringsdagar
Vår kommande planeringsdag är fredag den 29/3. Sedan kommer vi att ha två
dagar under augusti, troligtvis 15-16/8 då även Östtegs skola brukar stänga. Jag
har inte fått bekräftat vilka dagar Östteg tänker stänga i augusti och
återkommer med klart besked längre fram.

Sommarstängt
Under v28-31 har vi sommarstängt.
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