GRUS OCH BUSBLADET
HÖST
Välkomna tillbaka till förskolan efter en härlig sommar. Nu drar allt igång som vanligt i högsta
tempo. Vi började med inskolningar måndag den 20 augusti och hälsar alla nya familjer extra
välkomna till en spännande tid här på förskolan. I början leker vi in de nya barnen så projekt, vissa
gruppaktiviteter och utflykter väntar vi med tills det känns tryggt i grupperna.

PERSONALEN
Denna termin har vi inga stora förändringar i personalgrupperna. Så här ser det ut:
Knoppen: Helen fsk 100%, Annelie bsk 75%, Mats bsk 100% och Karin fsk 75%
Blomman: Rosita fsk 100%, Åsa bsk 100% och Yvonne bsk 100%
Humlan: Elisa fsk 100%, Kristina bsk 100% och Erika bsk 100%
Annelie och Erika fortsätter att studera till förskollärare och är borta varsin dag och då jobbar
Britt-Marie för dem. Rebecca kommer också vara borta ca 1 dag/vecka då hon studerar
Fortbildning för förskolechefer 7.5 hp på Stockholms universitet.

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.

INKOMSTBLANKETT
Vi bifogar en ny inkomstblankett med detta mail. Detta för att ni alltid själva måste lämna in
ändrade inkomstuppgifter i hushållet och det är dags att uppdatera dessa uppgifter. Detta gäller i
första hand er som inte betalar full avgift. Ni som är nya har redan fått och fyllt i så ni behöver
inte fylla i igen.

VIKTIGA DATUM
•
•
•

Planeringsdagar 17 - 18 september. Förskolan är stängd
Personalmöte 25 september. Förskolan stänger 16.00
Gult Kalas 27 september

Vänliga hälsningar
Personalen

