GRUS OCH BUSBLADET

VINTER
Nu hoppas vi att snön har kommit för att stanna ett tag så att vi får åka pulka och leka i snön som vi
tycker så mycket om. Under hösten och även nu i vinter har vi haft väldigt låg sjukfrånvaro bland
barnen och det är vi jätteglada för och vill att det ska förbli så. Vi på förskolan är ute stora delar av
dagen och är noga med handhygienen och vi vill att ni hemma också fortsätter med att vara noga med
handhygienen och att hålla sjuka barn hemma så att vi får en fortsatt frisk vinter och vår.
När det gäller ledighet från förskolan under sportlov och påsklov är vi glada om ni som vet med er att
ni kommer vara lediga gärna meddelar era avdelningar om detta i tid då vi försöker ge personal (med
barn i skolan) ledigt på loven vid önskemål.

FRUKOST
Frukost serverar vi varje morgon mellan kl. 7.30 och 8.00. Ibland blir det ett väldigt tryck med många
barn till frukosten. Vi vill bara flagga lite för att frukosten i första hand är till för barn som kommer
tidigt till förskolan och som därför inte hinner äta hemma. De flesta barn behöver inte två frukostar.
Vi tycker om att ha en så lugn stund som möjligt vid frukosten då det blir en bra start på dagen för
hela gruppen.

BLOMKNOPPEN- Knoppen
På Knoppen har vi under hösten haft en vakant förskollärartjänst efter Amalia som vi inte tillsatt ännu.
Nu har Karin som jobbade på Humlan tidigare valt att komma tillbaka till oss (jippie!) och då kommer
hon att jobba 75 % på Knoppen. Hon börjar den 5 februari. Felicia fortsätter hos oss som timvikarie.

PERSONALMÖTEN
Vi kommer att ändra tiden för stängning när vi har personalmöten. Fr.o.m. måndag 22 januari
kommer vi att stänga 15.45. Detta för att kunna börja våra möten kl. 16.00.

KEMIKALIESMART FÖRSKOLA
Stockholms Stad har bestämt att alla förskolor i Stockholm ska jobba mot en kemikaliesmart förskola
(ibland benämnt giftfri förskola). Vi går på föreläsningar och jobbar med att byta ut materiel som
innehåller farliga plaster, i leksaker, köksmateriel och möbler. Vi pratar också om lukter och att vi inte
ska ha starka parfymer eller kläder som luktar starkt av tex sköljmedel. Vi har även valt ett städbolag
som har miljövänlig profil och som städar med microfiberdukar och linolja. Vi vill också att ni som
vårdnadshavare tänker på att inte ha för starka dofter på er när ni kommer till förskolan. Vi har personal
som kan reagera och så vill vi inte att barnen ska ha dessa dofter i sin innemiljö. Dofter kan ju ofta
hänga kvar länge.
Vänliga hälsningar
Personalen

