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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 11/6. Allt som vi
planerat blev fixat.
Det kommer, som jag meddelat tidigare, att bli en del personalförändringar i
höst. Petter kommer tillbaka till Månen, Emilia flyttar till Pluto, Malin J flyttar
till Stjärnan, Malin F flyttar till Lilla björn och Anja återkommer som nyanställd
till Lilla Björn. Siham och Johanna slutar. Vi får också en introduktionstjänst på
Stjärnan då Francine Muanda börjar där. Jag tror att detta blir en bra fördelning
och sammansättning.
Vi har fått ytterligare en förfrågan om att ta emot ett introduktionsjobb under
hösten och får se hur det blir kring detta.
Nu har vi nyss haft midsommarfest. Vädret och stämningen var mycket bra, 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. 190531
Ekonomin följer budget och vi har ett överskott på drygt 180000 kr. Vi har lägre
intäkter på hösten och därför måste vi ha ett stort överskott när september
börjar.
Brödförsäljning och take away
Vi kommer att fakturera brödförsäljningen för v10-25 inom kort. Det kan bli så
att några av er får fakturan i augusti.
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.
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.
Barnplaceringar hösten
Vi kommer att ha 99 barn i höst fördelat på följande sätt:
Pluto
17st varav 2 nya.
Lilla Björn
20st (3 nya)
Stjärnan
20st (6 nya)
Månen
21st (5 nya)
och Solen
21st (4 nya)
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 28/6 är Stjärnan och Lilla Björn är tillsammans på Stjärnan. Tfn nr till
Stjärnan är 070-6030783. Övriga är öppna som vanligt.
Vecka 27
Stjärnan är öppen tillsammans med barn från Månen. Tfn nr till Stjärnan är 0706030783.
Solen är öppen tillsammans med barn från Lilla Björn och Pluto. Tfn nr Solen är
070-6030857.
Vecka 32
Solen är öppen för alla barn. Det kommer att vara ca 20 barn och 5-6 vuxna. Då
börjar också Francine Muanda, som har fått en introduktionstjänst hos oss. Tfn
nr Solen är 070-6030857.
Vecka 33
Alla avdelningar är öppna förutom Pluto som är på Stjärnan. Denna vecka
börjar också flera inskolningar.
Önskar alla en riktigt härlig sommar!
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