
GRUS OCH BUSBLADET      

           
     

HÖST  
Välkomna tillbaka till förskolan efter en härlig sommar. Nu drar allt igång som vanligt i högsta 

tempo. Vi börjar med inskolningar måndag den 21 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 och 

gruppaktiviteter väntar vi med tills det känns tryggt i grupperna.  

PERSONALEN 
Vi hälsar också Elisa och Jenny välkomna som börjar hos oss under v.33. Elisa är förskollärare 

och kommer jobba inne på Humlan, Jenny är också förskollärare och kommer jobba inne på 

Blomknoppen. Annelie fortsätter sin utbildning på fredagar och Erika kommer börja samma 

distansutbildning till förskollärare och gå i skolan på tisdagar. Amalia som varit sjukskriven till och 

från sen förra hösten har nu valt att sluta hos oss. Hon har jobbat på förskolan i 17 år och kände 

att det var dags att prova något nytt och hon vill dessutom få närmre till arbetet för familjens skull. 

Hon kommer att börja jobba på en förskola i Gamla stan. I nuläget söker vi en förskollärare för 

henne. Våra vikarier under hösten kommer vara (som vi vet nu) Felicia, Yvonne och Britt-Marie. 

BLOMKNOPPEN 
Precis som förra terminen har pedagogerna en ansvarsfördelning för barnen som är knuten till 

olika hallar.  

Blommanhallen: Rosita, Åsa, Jenny  

Knoppenhallen: Felicia, Annelie, Helen och Mats  

Nytt för denna termin: Efter utvärdering av förra läsåret kommer vi att äta på olika avdelningar 

och även ha lässtund där efter maten.  

Projektgrupper kommer vi att ha som tidigare blandat över Blomknoppen men nu på tisdagar 

och onsdagar. 

 

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.   

INKOMSTBLANKETT  
Vi bifogar en ny inkomstblankett till samtliga familjer på förskolan. Detta för att ni alltid själva 

måste lämna in ändrade inkomstuppgifter i hushållet och det är dags att uppdatera dessa uppgifter. 

Vi vill att alla lämnar in den även om ni fyller i att ni accepterar högsta avgift.   

VIKTIGA DATUM  

• Grönt Kalas torsdag 31 augusti  

• Personalmöte 28 augusti. Förskolan stänger 16.00  

 

Vänliga hälsningar  

Personalen  

 


