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Kære forældre

Ubesatte vuggestuepladser
Vi kører fortsat med ubesatte pladser i vuggestuen og har gjort det siden den 1. maj.
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er vi normeret til 48 børn, men har i de sidste ca.
15 år haft 10% i permanent overbelægning – altså 52 børn. Overbelægningen er vi i
sin tid blevet pålagt af kommunen. Da der i nogle af områdets andre vuggestuer er
ubesatte pladser har kommunen besluttet, at vi ikke må besætte vores sidste 4
pladser. Budgetmæssigt svarer de 4 pladser til, at vi hver uge skal spare 2
medhjælperstillinger der er ansat på 30 timer om ugen. Vi ved endnu ikke, hvornår vi
kan forvente, at pladserne kan besættes igen. Indtil da sker der nogle ændringer i
praksis, fordi vi skal spare på vores vikarbudget. Det betyder, at der vil være mange
formiddage, hvor vi kun er 3 medarbejdere på arbejde pr. stue. I kan derfor forvente,
at aktivitetsgrupperne indimellem bliver aflyst, fordi vi ikke er voksne nok på arbejde
til at kunne varetage både aktivitetsgrupper og de øvrige børn.
Fra uge 32 får det yderligere den konsekvens, at der bliver fjernet timer fra den faste
arbejdsplan. Det betyder, at der er flere formiddage, hvor vi kun er 3 medarbejdere
på arbejde pr. stue. Vi kan endnu ikke sige, om det får konsekvenser for antallet af
aktivitetsgrupper eller om vi i en periode må holde pause med aktivitetsgrupperne. Vi
holder jer opdateret.
Vi håber på jeres forståelse.

Bedsteforældredag
Vi havde en dejlig bedsteforældredag den 23. maj. Der var et kæmpe fremmøde og
en fantastisk stemning. Børnene var værter – og de viste deres bedsteforældre rundt
i vuggestuen. Mange af jeres forældre gav udtryk for, at det var dejligt at være aktive
sammen med deres børnebørn og få et indblik i, hvordan deres hverdag i vuggestuen
forløber. Vi har besluttet at gentage succesen næste år.
Vi I takke jeres forældre for at være med til at gøre formiddagen til en stor oplevelse
for alle.

Uge 28 og 31
I ugerne 28 og 31 er vi slået sammen til to stuer. Blå og grøn stue er slået sammen og
rød og gul stue er slået sammen. I de resterende ”sommerferieuger” er vi på fire stuer
og der er vikardækning for det personale der afholder ferie.

Generalforsamling
Sæt allerede nu kryds ved den 10. september, hvor vi holder generalforsamling.
Nærmere information følger i august.

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for august senest den 30. juni.
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk.
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