
 

GRUS OCH BUSBLADET        

             
       

HÖST    
Välkomna tillbaka till förskolan och välkomna alla nya familjer som börjar hos oss. Hoppas alla 

haft en härlig sommar. Vi börjar med inskolningar nu på måndag den 17 augusti.  

PERSONALEN   
Några förändringar denna termin.   

Så här ser det ut:   

Knoppen: Helen 100%, Petra (ny barnskötare) 100% och Izabela 75% (varav resurs 50%) 

 

Blomman: Åsa 100% och Annelie 100%, Christine (ny barnskötare) 75% (varav resurs 50%) 

Rosita 50% resurs  

 

Humlan: Daniela 100%, Kristina 100% och Erika 100%.  

  

Karin har gått på föräldraledighet och Mats kommer att gå i pension from 1 sept. 

Britt-Marie som varit vikarie hos oss på Humlan kommer efter några månader i karantän 

förmodligen tillbaka till oss i september. 

Lisa som började på hos oss i april valde att avsluta sin anställning då hon fick en fast tjänst på en 

annan förskola.  

 

KLÄDER    
Vädret växlar med ibland kalla morgnar och heta dagar, just nu väldig sommarvärme men snart 

nog även 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. Nu i sommar 

körde vi två lass med kläder till klädinsamling och tippen. Känns lite trist på fina kläder. 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. 

CORONA 
Vi fortsätter att följa de riktlinjer som Stockholm stad och Folkhälsomyndigheten satt upp. Vi vill 

att ni fortsätter att lämna barnen ute. Vi kommer att sätta upp hyllor med handsprit utanför 

ingångarna. Om ni måste gå in i hallarna så vill vi att ni spritar händerna och att endast 1 

vårdnadshavare i taget går in. Stanna hemma om ni eller barnen är sjuka, håll avstånd och tvätta 

händerna. Vi tvättar, rengör och vädrar så mycket vi kan. 

Vi kommer även anpassa inskolningarna efter rådande omständigheter. Vi kommer vara ute så 

mycket som möjligt och anpassa matsituation och sovvila så att avstånd mellan vuxna kan hållas.  

 

VIKTIGT DATUM  

Personalmöte 24 augusti. Vi stänger 15.45  

  

Vänliga hälsningar    

Personalen 


