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Hej!
Här kommer information om lite av varje!
Just nu pågår vår årliga enkät på nätet. Du ska ha fått inloggningsuppgifter för varje barn, om
de har kommit bort eller om du inte fått några så säg till din avdelningspersonal så kan de
hjälpa dig med detta. I dagsläget är svarsfrekvensen för Röda förskolan 16 % och Gråbovägen
38 % vilket är alldeles för lågt för att vi ska kunna använda oss av resultatet. För att resultatet
ska vara användbart måste det vara minst 66 % svar.
Vi hoppas att ni alla föräldrar vill hjälpa oss att uppnå en hög svarsfrekvens så att vi
sedan kan använda resultatet i vårt utvecklingsarbete 
På hemsidan www.upplands-bro.se/habo-tibble kan du hitta tre länkar; klämdagar, påsklovet
och sommaren 2014, där kan du 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.
Under påsklovet har förskolan öppet som vanligt men då vi av erfarenhet vet att många
passar på att ta lite extraledigt runt påsk behöver vi ett underlag, dels för att kunna beställa rätt
mängd mat och dels för att kunna planera bemanningen.
När det gäller klämdagarna:
2/5 är förskolan öppen men det är möjligt att all verksamhet kommer att vara på Gråbovägen,
även Mellangårdens och fritids verksamhet.
Den 30/5 klämdagen i Kristi Himmelsfärdshelgen är en extra semesterdag för personalen och
då kommer vi att samarbeta med Kungsängen och ha en jourförskola öppen.
Den 5/6 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 en 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 20/8 2014.

I dagsläget så ser höstens planering ut enligt nedan, det kan hinna inträffa förändringar
iför hösten:
Solen: Barn födda 2013, Malin Nilsson och Shonaar Carlsson
Pluto: Barn födda 2012, Annika Johansson och Micke Blomqvist
Månen: Barn födda 2011, Magdalena Johansson, Lotta Hedin och Johanna Bjurefors
Lönnen: Barn födda 2010, Denise Johansson och Ingela Norrby
Häggen: Barn födda 2009, Lotta Remneby, Eva Jansson och Micke Westlund.
Som ni ser så saknas Åsa och Virpi, Pluto, Mikaela på Månen. Det beror på att de inte har fast
anställning. Närmare information kommer när allt fallit på plats.
Hör av dig om du har några frågor.
Med vänliga hälsningar:

Maria Morgensterns.

