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FÖRSKOLECHEFEN INFORMERAR
Hej!
Nu är det dags för lite information igen. Vi har arbetat fram ett förslag till en ny plan
mot diskriminering och kränkande behandling som jag bifogar detta brev. Har ni
synpunkter på vårt förslag är ni välkomna att ge dem till oss. Vi kommer att ta beslut
om den nya planen i augusti.
Onsdag den 8/5 8,30-11 kommer Umeå kommun att göra en inspektion av vår
familjedaghemsverksamhet. De kommer att besöka Iris, Vicky och Slottet för att se
hur våra lokaler ser ut. Sedan avslutas besöket med ett samtal med förskolechef, en
dagbarnvårdare samt en från företagets styrelse.

Ha en bra vår!

Barnplaceringar.
Vicky skulle ha fått ett barn, Lea den 6/5 men föräldrarna har avbokat platsen. Vi
kommer inte att ta in något nytt barn för henne innan sommaren.

Planerade ledigheter.
V14
Fre
V15
Fre
V16
Hela veckan
V18
Tis, tors,fre

Vicky
Iris
Iris
Vicky

Vi arbetar hela tiden med att få ner dagbarnvårdarnas arbetstid. På föräldramötet i
höstas pratade jag om att familjedaghemmen kommer att ha stängt alla klämdagar
kring jul- och nyår samt de ”klämdagar” (31/5 och 7/6) under våren. Då erbjuds de
föräldrar som har behov av barnomsorg att ha barnet/barnen på förskolan
Karlavagnen.
Ni som redan nu vet att ni har behov av barnomsorg på någon eller båda
klämdagarna i vår får gärna meddela er dagbarnvårdare detta snarast.
Då kommer dagbarnvårdarna att besöka förskolan med jämna mellanrum för att
barnen ska få bekanta sig med miljön.

Sommarperioden
Under v28-31 stänger alla familjedaghem och jag bifogar en blankett för
sommarnärvaron som ni skall fylla i och skicka till mig eller lämna till er
dagbarnvårdare. Ni får en skriftlig blankett också av er dagbarnvårdare.
Om ni har behov av barnomsorg v28-31 krävs att båda föräldrarna arbetar eller
studerar. Då löser vi detta på något sätt.

Resultat av föräldraenkät.
Bifogar resultatet från den föräldraenkät som Umeå kommun genomfört. Antal svar
som kommit in var 7st av 12. Resultatet var mycket bra och vi har gjort en analys.
Det finns bl.a. en fråga som handlar om hur vi tar tillvara barns önskemål, idéer och
synpunkter. Där har en stor del av er svarat vet ej och vi kommer att berätta lite mer
om detta på höstens föräldramöte.
Ekonomiuppföljning t.o.m. 190331.
Vi har förbättrat vår ekonomi under mars, fortfarande har vi ett underskott men
detta är helt enligt budget.
Planeringsdagar
Torsdag 23/5 och fredag den 24/5 blir våra planeringsdagar. Då kommer
dagbarnvårdarna att åka på en konferens till Stockholm som är speciellt framtagen
för familjedaghem. Det är ett sätt för dagbarnvårdarna att öka sin kompetens.

Sommaravslutning
Fredag 14/6 blir det en sommaravslutning som ni kommer att bi inbjudna till.
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