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Kære forældre

Ubesatte vuggestuepladser
Siden den 1. maj har vi haft 4 ubesatte pladser i vuggestuen. Vi er 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. Vi håber på jeres forståelse.

Efterløn
Efter 32 år som pædagog i Børnegården Sct. Anna, hvoraf de sidste 12 år har været i
vuggestuen – har Dorte besluttet at gå på efterløn. Hun har sidste arbejdsdag onsdag
den 29/5. Dorte har sat sig mange spor i Børnegården og vi kommer til at savne
hende.
Vi har ansat en ny pædagog, Marie, som starter på rød stue den 1/6.

Bedsteforældredag
Husk bedsteforældredagen torsdag den 23/5 kl. 9-11.30. Vi mangler enkelte
tilbagemeldinger. Der hænger tilmeldingssedler på stuerne.

Sommerferie
På stuens whiteboard hænger jeg i næste uge en oversigt over de uger, hvor jeres børn
holder ferie.
Flere af jer har på sommerferiesedlerne givet udtryk for, at I endnu ikke vidste, hvornår

I skulle afholde den sidste uges sommerferie.
Vil I venligst krydse af, hvis I afholder mere ferie. På den måde kan jeg undgå at tage
vikarer ind, hvis der reelt ikke er noget behov, hvilket betyder, at vi kan bruge
ressourcerne bedre på et senere tidspunkt.
Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for juli senest den 31. maj.
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk.
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