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Hej!
Nu börjar sommarledigheten närma sig men vi har en del aktiviteter på gång innan
dess. Bl.a. har Böleäng sin avslutning på Slottet fredag den 16/6 och vi kommer att
ha en gemensam sommarutflykt för barn och vuxna måndag den 19/6 till
Mikkelbogård. Det var väldigt uppskattat ifjol så vi gör samma utflykt i år igen. Jag
hoppas att detta blir en trevlig aktivitet.
Vi har haft ett lite tuffare år, framförallt pga. att dagbarnvårdare generellt fått
längre arbetstider och på så sätt behövt ta ut fler lediga dagar. Mycket av våra
arbetplatsträffar har ägnats åt planering av vikarier med utgångspunkt att barnen
skall få det så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.
Vi har även haft Louise som varit sjukskriven en längre period som också påverkat
vår verksamhet, tack och lov att vi kunnat använda Inger (tidigare dagbarnvårdare)
och Jenny (dotter till Iris) som vikarier för att avlasta övriga dagbarnvårdare i
gruppen. Jag tror att kommande läsår blir lättare då vi bl.a. har färre barn i
grupperna.
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. Lycka till i framtiden!
Ha en riktigt trevlig sommar!

Barn och personal i höst
Så här ser fördelning ut just nu:
Böleäng: Iris
6st
Jeanette 6st
Teg:
Vicky
5st
Louise
4st

Barnplacering
Vi har ett nytt barn som börjar hos oss i augusti.
Alicia Söderman Oskarsson född 1606 börjar hos Louise den 28/8.

Semester och planering ledigheter vuxna
V25
Tis-tors
V26

Vicky ledig

V27

Mån
Hela veckan
Hela veckan

Iris
Louise
Jeanette, Louise, Iris

V28-31

Sommarstängt

V32

Hela veckan

Vicky, Jeanette, Louise

V33

Mån-ons
Hela veckan

Vicky
Iris

V34

Hela veckan

Iris

Respektive dagbarnvårdare meddelar vilken vikarie ni erbjuds.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 170531
Familjedaghemmen har ett överskott på ca 39000kr efter fem månader. Överskottet
är något högre än budgeterat pga. bl.a. pga. längre tids sjukdom för en dagbarnvårdare. Vi skall ha ett överskott i vår ekonomi inför hösten eftersom vi har färre
barn i gruppen då och därmed får vi lägre intäkter.

Planeringsdagar
Vi har planeringsdag fredag den 8/9.
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