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Hej!
Nu har sommarledigheten börjat för en del och fler är på gång. Utifrån Covid-19
och dess problematik har våren fungerat bra för oss. Vi har haft en del frånvaro
både bland barn och personal under mars-april men sedan har det varit få
sjukdomar. Vi har, som jag tidigare meddelat er, minimerat möten i stora
grupper och vi får se hur länge restriktionerna fortsätter.
Vi har fr.o.m. 1/4 tagit över två nya förskolor från Svenska kyrkan på Haga och
Ålidhem. Dessa förskolor heter fr.o.m. i augusti, förskolan Karlavagnen, Haga,
avdelning Orion samt förskolan Karlavagnen, Ålidhem, avdelning Polstjärnan. Vi
har fullt med barn på Ålidhem i hösten men saknar barn på Haga. Tipsa gärna
andra vårdnadshavare om de behöver plats.
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. 200531
Ekonomin följer budget och vi har ett överskott på drygt 250000 kr och detta är
bättre än budget beroende på att vi fått tillbaka alla sjuklönekostnader för april
och maj. Vi har lägre intäkter på hösten och därför måste vi ha ett stort
överskott när september börjar.
Brödförsäljning och take away
Vi har fakturerat de sista räkningarna för våren och i och med att vi nu lagar
mat till våra nya förskolor kommer det inte att bli någon brödförsäljning.
Däremot kommer det under hösten att erbjudas familjemiddag och take away
om inte folkhälsomyndighetens råd gör att vi inte kan genomföra detta.
Planeringsdagar
Våra kommande planeringsdagar är torsdag den 13/8 och fredag den 14/8.

Personalplanering
Julia Sandberg är ny på Lilla Björn sedan 15/6.
Malin Fahlesson börjar på Stjärnan i augusti.
Ida Bäckman är ny på Solen sedan 1/6.
Siham Khalil fortsätter på Pluto till Emilia är tillbaka någon gång i slutet av
höstterminen.
Barnplaceringar hösten
Vi kommer att ha 97 barn i höst. Vi har en stor grupp barn som slutar, 28st.
Barngrupperna ser ut på följande sätt i höst:
Pluto
17st varav 5 nya.
Lilla Björn
19st (7 nya)
Stjärnan
19st (2 nya)
Månen
21st (1 ny)
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 27
Stjärnan är öppen tillsammans med barn från Månen. Tfn nr till Stjärnan är 0706030783.
Solen är öppen tillsammans med barn från Månen. Tfn nr Solen är 0706030857.
Vecka 32
Stjärnan är öppen för alla barn. Det kommer att vara ca 10-12 barn och 4-5
vuxna. Tfn nr Stjärnan är 070-6030783.
Vecka 33
Alla avdelningar är öppna. Denna vecka börjar också flera inskolningar.
Önskar alla en riktigt härlig sommar!
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