Håbo-Tibble förskola

2015-04-27

Hej!
Här kommer information om lite av varje!
Det är, som jag tidigare informerat om, nu beslutat att Håbo-Tibble förskola kommer att ingå i
Brunna förskoleenhet från 2015-08-01. I praktiken bör det inte innebära några stora
förändringar för barnen samt för dig som förälder.
Det är nu klart att Gunilla Karlsson blir chef för Brunna förskoleenhet och därmed även för
Håbo-Tibble förskola, hon har varit biträdande förskolechef sen 2010 och t.f. förskolechef sen
augusti 2014 på Brunna förskolor. Gunilla planerar att presentera sig för alla föräldrar på
höstens föräldramöte. Platsansvarig för Håbo-Tibble förskola blir Mikael Blomqvist ((ca 75
%) som idag arbetar på avdelningen Månen.
På hemsidan www.upplands-bro.se/habo-tibble kan du hitta tre länkar; klämdagar,
planeringsdagar och sommaren 2015, där kan du, om du inte redan gjort det, fylla i ditt/dina
barns närvaro för dessa perioder. För att underlätta vår planering är vi tacksamma om du gör
det så snart du kan.
När det gäller klämdagarna:
Den 15/5 klämdagen i Kristi Himmelsfärdshelgen är en extra semesterdag för personalen och
då kommer vi att samarbeta med Kungsängen och ha en jourförskola öppen.
Den 22/5 samt 17/8 har förskolan planeringsdag och då får eventuella barn tillsyn på en
annan förskola i Kungsängen.
Under sommaren har Håbo-Tibble förskola stängt veckorna 28,29 och 30. Dessa veckor
erbjuds tillsyn på Norrboda förskola i Kungsängen. Om ni behöver tillsyn dessa veckor, hör
av er till Maria Morgensterns 0736625910 maria.morgensterns@upplands-bro.se.
Det är troligt att vi slår ihop verksamheterna Fritids, Mellangården och Gråbovägen några
veckor före/efter de stängda veckorna. Närmare information kommer då vi fått in barnens
närvaro. Personalens semesterperioder sträcker sig över de tre sommarmånaderna vilket
kommer att innebära att all ordinarie personal inte är på plats. Verksamheten bedrivs då av
ordinarie personal från enheten samt vikarier.
Skolan, Fritids och förskolan har stängt för planeringsdag onsdag 17/8 2015.
Höstens organisation ser du på baksidan

I dagsläget så ser höstens planering ut enligt nedan, det kan hinna inträffa förändringar
inför hösten:
Solen: Barn födda 2014, Malin Morgensterns, Lotta Remneby samt Mikael Westlund 50%
Pluto: Barn födda 2013, Malin Nilsson, Ingela Norrby samt Mikael Westlund
Månen: Barn födda 2012, Magdalena Johansson, Annika Johansson samt Catrin Maliks(40%)
Häggen: Barn födda 2011, Shonaar Carlsson, Johanna Bjurefors, Mikaela Kvarnefalk samt en
vakans.
Lönnen: Barn födda 2010, Eva Jansson och Denise Johansson
Mikael Blomqvist kommer att finnas i barngrupp ca 25 % av sin tjänst.
Vi har Cecilia Arnblom och Minna Pulkkinen som kommer tillbaks från föräldraledigheter,
exakt placering av dem är i dagsläget inte klart.
Lönnen, barn födda 2010, har förlorat fyra barn p.g.a. flytt från kommunen, detta innebär att
avdelningen inte längre kan behålla hela arbetslaget.
Hör av dig om du har några frågor.
Med vänliga hälsningar:

Maria Morgensterns.

