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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 29/5. Allt som vi
planerat blev fixat.
Det kommer också att bli en personalförändring i höst, Rebecca på Månen
kommer att vara tjänstledig och istället börjar Emilia Karlsson som också är
förskollärare. Emilia har fått bra referenser och ger ett mycket bra intryck, hon
börjar tisdag den 15/8 på Månen. I övrigt behåller vi arbetslagen som det ser ut
idag.
Vi har under våren arbetat fram en ny plan mot diskriminering och kränkande
behandling (tidigare benämnd som lika behandlingsplan). Vi kommer att
informera både i skrift och på höstens föräldramöten om vad planen innebär
och hur vi tänker arbeta.
Nu är det snart dags för oss att börja förbereda midsommarfesten som sker
onsdag den 21/6. Jag hoppas att vädret håller i sig så att det blir 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. 170531
Vi har ett överskott på ca 225000kr och detta är ca 75000kr bättre än budget.
Orsakerna till detta är att vi använt ”vår” vikarie Gunbritt i mindre omfattning
än budgeterat samt att vi haft en hel del sjukdomar och uttag av vård av barn i
personalgruppen i början av året. Vi kommer att ha färre barn totalt i höst och
skall därför ha ett överskott ekonomiskt när hösten börjar.

Personalsammansättning och barnsammansättning ht 17
Bifogar sammansättning för barn utifrån ålder, syskon och 15 tim placeringar
samt personalsammansättning.

Barnplaceringar hösten
Vi kommer få tio nya barn i höst varav fem är syskon till barn som redan finns
hos oss. Fördelning ser ut på följande sätt:
Månen
Lotta Mårs (syster till Doris) född 1606 börjar 15/8.
Adriana Amovic född 1508 börjar 21/8.
Henry Mustonen född 1511 börjar 22/8.
Solen
Annybelle Hedengran född 1406 byter från Stjärnan till Solen 7/8.
Otto Hedengran (bror till Annybelle) född 1605 börjar 4/9.
Milla Edberg (syster till Mira) född 1604 börjar 15/8.
Pluto
Inga nya barn i höst.
Stjärnan
Svante Jonsson (bror till Sixten) född 1511 börjar 14/8.
Alicia Oyewode född 1308 börjar 21/8.
Lilla Björn
Hugo Forsgren (bror till Tindra och Hampus) född 1603 börjar 14/8.
John Edström född 1510 börjar 14/8.

Semesterplanering
Under v26-32 kommer vi att slå ihop avdelningar. V33 är alla öppna igen.
Vecka 26
Månen och Lilla Björn är tillsammans på Månen.
Övriga är öppna som vanligt.
Vecka 27 måndag till onsdag
Månen är den avdelning som öppnar och stänger under v27.
Månen och Pluto är tillsammans på Månen.
Övriga avdelningar är tillsammans på Solen.
Vecka 27 torsdag-fredag samt vecka 32
Månen är öppen med barn från alla avdelningar.

Brödförsäljning samt take away
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.

Planeringsdagar
Våra kommande planeringsdagar är torsdag den 17/8 och fredag den 18/8.
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