
 GRUS OCH BUSBLADET       

            
      

VÅR/SOMMAR  
Nu är försommaren här med allt vad det innebär och med bl.a. mycket varierande väder. För att vi ska 

kunna vara ute så mycket som vi vill så behöver barnen ha rätt kläder efter väder (som vanligt). Tag med 

solhatt eller keps som skydd mot solen. När det gäller solen så vill vi att ni smörjer in barnen på 

morgonen och sen smörjer vi under dagen.  

Denna solkräm använder vi: Vichy Ideal Soleil Sollotion Barn SPF 50. 

 
Om ert barn inte får smörjas in med denna kräm så prata med personalen på avdelningen.   
 

VÅRT ÄRENDE 
Sedan förra mailet så har vi haft möte med den politiker som engagerade sig i vår fråga i 

utbildningsnämnden. Han gav oss inte mycket hopp om att han skulle kunna förändra nämndens 

beslut när det gäller vårt tillstånd men han fortsätter och driver frågan om att ta bort riktlinjen på 7,5 

kvm. Vår överklagan ligger fortfarande i förvaltningsrätten och ärendet har flyttats över till Uppsala i 

och med att Lina börjat jobba efter föräldraledigheten och hon jobbar på just förvaltningsrätten. Vi 

väntar på att få höra av Uppsala för att få en öppen förhandling. 

 

HÖSTEN 
Eva-Lena slutar hos oss till semestern. Vi kommer självklart sakna henne och hennes goda mat otroligt 

mycket. När hon slutar kommer vi ha catering. Vi tänker prova en krav-certifierad firma som heter RR 

Matproduktion & Co. När vi börjar med catering kommer det vara extra viktigt att ni anmäler 
frånvaro på barnen före kl 8.30 då vi får betala per portion varje dag. 

Vi har några barn som kommer att flytta och byta förskola i höst vilket innebär att vi kommer kunna 

skola in två av våra syskon i kön. De kommer börja på Humlan. Från Humlan kommer de 3 äldsta 

barnen att flytta upp till Blomman och Knoppen.  

 

Personalsituationen i höst: 

Knoppen 16 barn (3-5 år)  Blomman 16 barn (3-5år)           Humlan 13 barn (1-3 år) 

Helen 100%   Annelie 100%                                     Erika 100% 

Karin 75%   Åsa 100%                                           Elisa 100% 

Mats 100% (50% bsk + 50% resurs) Rosita 75% (25% fsk + 50% resurs)   Kristina 100% 

Yvonne 50% resurs 

  

AVSLUTNING 
Torsdagen den 13 juni har vi vår avslutnings pick-nick. Vi börjar kl 15.30 med sång av barnen. Vi 

kommer sätta upp anslag på dörrarna om vidare detaljer. Jag kommer själv vara bortrest den dagen men 

jag hoppas ni får en fin och rolig dag och jag önskar er alla en riktigt härlig och skön sommar. 

 

Vänliga hälsningar   

Rebecca         


