
GRUS OCH BUSBLADET       

            
      

HÖST   
Välkomna tillbaka till förskolan. Hoppas alla haft en härlig sommar. Nu drar allt igång som vanligt 

igen. Vi började med inskolningar måndagen den 19 augusti och i år är det tre syskon som börjar 

på Humlan. De tre äldsta barnen på Humlan har flyttat upp och börjat på Knoppen och Blomman.  

PERSONALEN  
Några förändringar denna termin.  

Så här ser det ut:  

Knoppen: Helen 100%, Karin 75%, Mats 100% (varav 50% resurs) och Izabela resurs 50% 

Blomman: Åsa 100% och Annelie 100% och Rosita 75% (varav 50% resurs)  

Humlan: Elisa 100%, Kristina 100% och Erika 100%. Elisa går på föräldraledigt den 20 sept och 

då kommer Yvonne att vara på Humlan 100% för henne.  

 

Britt-Marie som varit vikarie hos oss har valt att sluta och börjar jobba på en förskola närmare där 

hon bor. 

  

KLÄDER   
Vädret växlar med ibland kalla morgnar och heta dagar och snart kommer kanske lite höstrusk. 

Titta över vad barnen har för kläder så att de har kläder för alla väder. Kontrollera också att 

kläderna passar och inte blivit för små under sommaren (även regnkläder och stövlar). Glöm heller 

inte att märka era barns kläder. Det underlättar för alla. En del barn har slutat med blöja under 

sommaren så se till att det finns gott om extra kläder till dem. Vi ber er också att låta leksaker 

stanna hemma då det ofta blir problem med dessa under dagen hos oss.  

RUTINER 
Blomman och Knoppen: 

För att minska stressen hos de barn som kommer tidigt och som ska äta frukost här så vill vi 

påminna er om att det bara är de barn som har behov och inte hinner äta hemma på morgonen 

som sitter med vid frukosten. Om ni inte har behov av frukost så vill vi att ni lämnar till en annan 

personal på Blomman eller Knoppen. Från 7.30 finns det en personal/avdelning. Från kl. 8.00 tar 

vi emot barnen ute på gården. 

 

Alla avdelningar: 

På eftermiddagarna vill vi att ni tänker på att gå hem när ni hämtar era barn. Det är många som 

gärna stannar kvar och leker vilket i och för sig är trevligt men det handlar om säkerhet och hänsyn 

mot de som är kvar. Det blir svårare för personalen att överblicka de som är kvar och många av 

de nya små barnen blir också ledsna av att se andra barns föräldrar som kommer och hämtar.  

 



Dag före röd dag har vi som ni vet önskemål om att stänga kl. 15.00. Om ni har behov av omsorg 

efter kl.15.00 så behöver ni be om en behovslapp av personalen på er avdelning. Den vill vi ha 

minst en vecka innan för att kunna lägga schema. 

 

Maten 

Vi har nu ett cateringföretag som heter Matomsorg och vi är mycket nöjda med maten. Vi upplever 

att barnen också tycker att den är jättegod. Om barnen är sjuka vill vi att ni meddelar det före kl. 

8.30. Det är viktigt att ni i tid meddelar oss när ni ska vara lediga så att vi slipper betala för mat 

som vi inte behöver. Detta gäller även loven. 

 

VECKOAKTIVITETER 

Blomman och Knoppen: 

• Musiksaga varannan vecka 

• Yoga varannan vecka 

• 5-års grupp 1-2 ggr i veckan 

 

VÅRT ÄRENDE 

I nuläget så har vi inte hört något från förvaltningsrätten i Uppsala. Vi startar nu terminen med 

endast 45 barn och jobbar på att få ekonomin att gå ihop utan att det ska försämra kvalitén på 

utbildningen för barnen. 

 

VIKTIGA DATUM 

• Grönt kalas 28 augusti 

• Personalmöte 2 sept. Vi stänger 15.45 

 

Vänliga hälsningar   

Personalen   

  


