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Nu är det dags för lite information igen. Vi har under hösten fortsatt arbeta
med vår nya läroplan för att fortsätta implementera denna i vår utbildning.
Arbetet är långsiktigt men en del områden finns redan nu omsatt i praktiken.
Emilia, på Pluto, gör sin sista dag i morgon fredag 20/12. Sedan går hon på
havandeskapspenning för att så småningom få barn. Det blir Siam Khalil, som
tidigare arbetat hos oss som börjar på Pluto den 7/1-2020. Jag tror att det blir
en bra lösning samtidigt som vi in en person med annan kulturell bakgrund som
vi kan dra nytta av i vår utbildning.
Tegspedagogerna som driver familjedaghemmen och förskolan Karlavagnen
har fått en förfrågan från Svenska kyrkan om att överta deras två
förskoleavdelningar någon gång under 2020. Tegspedagogerna har sagt ja till
frågan och nu ligger ärendet hos Umeå kommun för handläggning och beslut.
Fördelen för oss att ta över två nya avdelningar är att alla fasta kostnader kan
delas på fler enheter.
Slutligen vill jag önska alla en god jul och gott nytt år!

Ekonomiska förutsättningar 2020
Vi har inte fått någon information från kommunen kring hur kommande års apris ser ut. Det vi vet är att kommunen kommer att göra en omfördelning av
förskollärare så att det blir ungefär lika många förskollärare som barnskötare
på respektive enhet. Kommunen kommer att minska a-priset 2020 för att
kunna lösa detta och även vi som är fristående enheter kommer att få ett
minskat a-pris. Vi har redan en fördelning som är 50/50 mellan våra
yrkesgrupper så den minskning av pengar som vi får måste vi lösa inom
befintlig budget.
Kommunen har också bestämt att gemensamma resurser som t.ex. elevhälsan
som vi kunnat använda gratis inte längre har något uppdrag att arbeta mot de
fristående enheterna. Vi måste istället köpa tjänst för t.ex. specialpedagog eller
förskolepsykolog på annat sätt.
Återkommer på föräldrarådet i januari med mer information.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 191130
Vi har ett överskott på ca 100000kr som följer budget. Prognosen för året visar
ett överskott på ca 80-90000kr.

Barnplaceringar våren 2020
Vi kommer att öka antalet barn på huset under våren och detta är en del i
arbetet med att få budgeten i balans för att vi skall kunna ha ungefär 4 heltider
på varje avdelning plus resurspersoner. Vi får också några barn som fått syskon
under hösten och därmed också en 15 tim placering.
Solen har tagit ett extra barn från 3/2. Solen har då 22 barn varav 4 är 15 tim
barn.
Pluto tar in ett extra barn från 3/2, Pluto har då 18 barn varav 2 barn är 15 tim.
Lilla Björn tar in ett extra barn från 7/1, ett syskon till ett barn på Stjärnan. Lilla
Björn tar även in ett extra barn 6/4. Lilla Björn har då 22 barn. En av orsakerna
till att Lilla Björn tar in 2 extra barn under våren är att de har 10 barn som
slutar till sommaren och vill undvika alltför många inskolningar i höst,
Stjärnan tar in ett extra barn från 7/1 som är syskon till ett annat barn på
Stjärnan. Stjärnan har då 21 barn varav 4-6 barn är 15 tim barn.
Månen tar in ett extra barn från 3/2. Månen har då 22 barn varav 1 barn som
blir 15 tim längre fram i vår.

Jul- och nyårs verksamhet
Måndag den 23/12 är Stjärnan är öppen, tfn 070-6030783.
Fredag 27/12 är det stängt, inga barn.
Måndag den 30/12-fredag 3/1 är Solen öppen, tfn 070-6030857.
Det kommer att vara mellan 1-10 barn och få vuxna som arbetar.

Planeringsdagar 2020
Vår kommande planeringsdag blir fredag den 23/3. Sedan kommer vi att stänga
en dag i juni samtidigt som Östtegs skola stänger. Våra planeringsdagar i höst
blir två dagar under augusti, samtidigt som Östtegs skola brukar stänga. Jag har
inte fått bekräftat vilka dagar Östteg tänker stänga i juni och augusti och
återkommer med besked längre fram.
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