
                                         GRUS OCH BUSBLADET 

________________________________________________________________ 
 
 
VÅR  
Våren är här och vädret växlar med ibland kalla morgnar och varmare dagar. Titta över vad 
barnen har för kläder så att de har kläder för alla väder och slipper vara för varma eller för kalla 
när vi är ute. Kontrollera också att kläderna passar och inte blivit för små (även regnkläder och 
stövlar). Märkta kläder hittar tillbaka lättare:) 
Som vanligt är det viktigt att vi skyddar barnen mot solens strålar. Ni smörjer hemma på 
morgonen och vi har solkräm här som vi smörjer barnen med under dagen. 

 
CORONATIDER 
Vi fortsätter med att minska smittspridningen på förskolan genom att hålla avstånd, till varandra 
och till er vårdnadshavare. Inte till barnen. Vi har avståndsprickar på golvet för att vi vuxna ska 
komma ihåg och vi fortsätter som tidigare med att vädra, tvätta händerna och vara ännu mer ute.  
 
Vi kommer fortsätta att skicka hem barn som kommer hit med symptom som snuva, hosta eller 
feber, även med lindriga symptom. Barnen ska stanna hemma i minst 48 timmar efter att de är 
symptomfria. Vi vill att ni tvättar händerna innan ni kommer hit och vi vill ha så få 
vårdnadshavare inne i huset som möjligt: 

• När ni lämnar barn före kl. 8.00 försöker vi möta upp er i hallen så att ni inte behöver 

komma in på avdelningen.  

• Alla barn som kommer kl. 8.00 eller senare kommer att tas emot ute på gården.  

 
ÖPPETTIDER PÅ GRUS OCH BUS 
Våra öppettider är 7.00-17.30. Stockholms stads riktlinjer om ramtider kl. 6.30-18.30 innebär att 

vi tillhandahåller förskolan för er inom dessa tider när ni har behov av det. Detta innebär inte att 

vi ändrar våra öppettider för alla då utan vi har öppet för de barn som angett andra tider än våra 

vanliga öppettider. Det innebär också att det är viktigt att dessa tider stämmer. Det händer 

ganska ofta att vi har personal här och det inte kommer några barn (när det gäller tidigare 

öppning) eller att barnen går hem tidigare än ni uppgett (när det gäller stängning). I och med att 

vi hamnat i ett mycket svårare ekonomiskt läge sedan hösten 2019 där vi skurit ner på 

personaltimmar är det viktigt att vi kan lägga personalens timmar när vi har barn i verksamheten.  

Vi serverar frukost mellan kl. 7.30 och 8.00. Vi börjar nu ofta gå ut redan vid kl.8.00. 

VÅRENS FESTER 
I år kommer vi inte kunna ha vår avslutning på vanligt sätt, inte heller något Drop-in fika som vi 
brukar ha i maj. Dessa dagar kommer vi att ordna roligheter för barnen på dagen istället men då 
utan er vårdnadshavare. 

 
GÅRDEN 
Sisab har för tillfället många projekt hos oss. Arbetet med nya sandlådor och lekställningar ska 
vara klart senast v.19. V. 20 kommer de påbörja arbete med att byta ut trall och trappor. Det 
kommer pågå i ca 3 veckor. Även invändigt har vi planerat underhåll som golvbyte och målning 
men det är inte klart än när det blir av. 

 
 



 
 
 
NYA PEDAGOGER 
Som ni kanske sett har vi två nya barnskötare på Humlan. Vi hälsar Daniela och Lisa välkomna 
till oss. Daniela är vikarie efter Yvonne och Lisa är resurs i gruppen. Det var en långdragen 
rekrytering men nu är vi så glada att vi fått tag på två fantastiska pedagoger. 
 

VIKTIGA DATUM 

• Lila kalas 29 april  

• Dag före röd dag 30 april  

• Personalmöte 11 maj 

• Dag före röd dag 20 maj  

• Klämdag 22 maj Meddela om ni ska vara lediga  
 

Vänliga hälsningar  

 

Rebecca Lindman 

Rektor 

 


