
GRUS OCH BUSBLADET       

            
      

HÖST/VINTER  
Bättre sent än aldrig får vi väl säga när höstens första Grus och Busblad kommer i början av 

november. Inskolningarna är klara och nu när alla landat är vi är i full gång med våra projekt och 

aktiviteter. Det har varit en sjukdomsdrabbad höst och det känns som om vi alla är lite känsligare 

för infektioner nu efter att vi har haft restriktioner och de vanliga smittorna inte härjat på samma 

sätt som före Coronapandemin. Vi önskar att ni fortsätter att försöka stoppa smittor på förskolan 

genom att vara hemma när barnen är sjuka och fortsätta vara noga med handhygienen. Nya 

restriktioner fr.om 1 november. 

https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2021/10/det-har-galler-fran-1-november/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-den-1-november/ 

 

PERSONALEN  
Så här ser det ut denna termin: 

 

Knoppen: Helen 100%, Petra 100% och Izabela 75 %. Vi har valt att avsluta Linneas 

provanställning och letar nu en barnskötare till Knoppen på 75%. Vi täcker upp med vikarier tills 

vi får tag på rätt person. 

 

Blomman: Åsa 100%, Annelie 100%, Eva 100% vikarie och Christine 75% resurs. 

 

Humlan: Elisa 75%, Kristina 100% och Angie 100%. Sara vår kock täcker upp tider på 

eftermiddagarna när Elisa är föräldraledig  

 

KLÄDER   
Nu är höstrusket här och vädret varierar från dag till dag. 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.  

LEDIGHET  
Nu är det höstlov och om ni ska vara lediga är det bra att ni meddelar det i förväg. På  fredag 5 

november är det dag före röd dag och då har vi 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 senast imorgon tisdag 2 november innan för att kunna lägga schema. Vi har också 

delat ut julledighetslapparna och vill ha in dem senast 26 november. 

 

VIKTIGA DATUM 

• Personalmöte 3 november Vi stänger 15.45 

• Dag före röd dag 5 november. Vi önskar stänga 15.00 

 

Vänliga hälsningar   

Personalen   
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