
 GRUS OCH BUSBLADET       

            
      

SOMMAR  
Nu är försommaren här med allt vad det innebär och med 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 Capital Soleil Sollotion Barn SPF 50. 
Om ert barn inte får smörjas in med denna kräm så prata med personalen på avdelningen.   
 

VÅRT ÄRENDE 
Vi är så glada att kunna meddela att kommunen inte överklagade och att vi nu fått ett beslut om nytt 

tillstånd för 54 barn på förskolan. Detta innebär att vi kommer ta in åtta fler barn än vad vi kunnat 

planera för tidigare. Två barn kommer börja på Humlan redan nu i maj och resten börjar i augusti. Vi 

är inte klara med hur grupperna kommer se ut utan måste vänta tills de nya barnen tackat ja till sina 

platser. Först då vet vi vilka åldrar det blir på de som börjar och hur vi bäst ska fördela barnen över 

avdelningarna. 

 

Vi kommer också på sikt att anställa en kock till köket så att vi kan få hemlagad mat igen. Vi vet inte 
riktigt när men återkommer när vi hittat rätt person. 

 

PERSONALSITUATION MAJ 
Förra veckan kom Elisa tillbaka till Humlan från sin föräldraledighet och Ella som vikarierat för henne 

slutade. Vi kommer ändå träffa Ella som fortsätter som timvikarie hos oss. Livet förändras och Rosita 

som alltid jobbat hos oss kommer att gå i pension den 28 maj. Vi får träffa henne ändå efter 

sommaren för hon vill fortsätta som timvikarie i höst vilket vi är glada för då vi inte riktigt vet hur vi 

ska klara oss utan henne. 

 

PERSONALSITUATION I HÖST 
När barngrupperna är klara så vet vi hur vi ska fördela de pedagoger vi har och hur många vi behöver 

anställa till augusti. Vi återkommer med mer info när vi vet. 

 

AVSLUTNING  
Onsdagen den 26 maj har vi vår avslutningsdag för barnen. Vi tittar på teater på förskolan på 
förmiddagen och har kalas/fest på eftermiddagen.  

Vi hoppas att folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna så att vi kan få ha med er på vår fest och 

fira bästa förskolan och sommaren. Vi skulle vilja ha en hejdundrande fest och fira och tacka alla 

fantastiska föräldrar för det jobb ni lagt ner på att hjälpa oss med vårt ärende mot kommunen. TACK! 

Utan er hade det inte gått. 

 

Vänliga hälsningar   

Rebecca         

 


