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Nyheter från styrelsen
Årsmöte 28 april 2019 i Halvarsskolas

Ekonomin

Ny styrelse

Efter extra årsmöte med stor
uppslutning av föräldrarna, kan vi
arbeta vidare med ert förtroende för
att kunna lösa situationen som uppstått
pga. många sjukskrivningar och
kommunens sänkning av bidraget.

Ordförande
Tomas Sjöblom
Kassör
Inger Andersson
Styrelseledamöter
Daniel Hagman
Linda Östman
Veronica Sundqvist Stenberg
Styrelsesuppleant
Mimmi Esbjörnsson
Ulrika Andersson

De som vill och kan jobba extra någon
gång, får gärna höra av sig till Leif på
fritids och Lotta K på Helikoptern.
Många har redan anmält sig, men alla
har kanske inte fått informationen.

Revisorer
Elisabeth Brus

Återigen tusen tack för uppslutningen
och allt stöd

Val av valberedning
Arne Öjefelt
Katarina Lindström

Protokoll har skickats ut och kommer att
finnas på hemsidan inom kort

Antal barn
och
medlemmar







Medlemmar 118
Draken
8
Helikoptern 13
Raketen
12
Minifritids vilande
Luftballongen 56

Idéerna var många och kreativa och det
kändes som styrelsen hade alla
medlemmars stöd i hur vi går vidare.





Ju mindre djur, desto
fruktsammare äro de.
Om en elefant skulle
föröka sig lika fort som
en lus, skulle jorden
gå under.
Citat Linné

Personal
Ny och gammal personal
Maria Hedbom återkommer från sin
tjänstledighet i maj och hon är
efterlängtad och välkommen tillbaka.
Susanne Knif Larsson har däremot sagt
upp sig och gått vidare både från
föräldrakooperativet och skolan. Henne
önskar vi lycka till med fortsättningen
Madde kommer tillbaka till oss på
Helikoptern i maj för sista delen av
hennes praktik. Efter det är hon klar
barnskötare.
Zara-Marie går på föräldraledighet och
byts då av med Sofia som kommer
tillbaka i september.
Anna Bergman kommer att få fortsätta
sin anställning hos oss när
arbetsförmedlingen är klar med alla
papper. Vi hoppas allt går bra!

Nyheter från Helikoptern och Draken
Fixardagar
Någon gång i maj kommer ni att ha fixardagar.
Exakt datum kommer att anslås på dörren på resp.
avdelning.
Då vill vi att samtliga skriver upp sig på listan för
att de som håller i fixardagarna ska kunna planera
dagarna. De ordnar även lite mat och fika till alla.
Barnen brukar vara med och det är en trevlig
tillställning där alla umgås.
Håll utkik!







Ge barnen kärlek,
mera kärlek och ännu
mera kärlek, så
kommer folkvettet av
sig själv
Citat Astrid Lindgren

Glöm inte ändrade
inkomstuppgifter till
Inger!

Draken har fått ett fint skärmtak under året och
snart får de också takplattor, handfat och element.

Nyheter från Raketen
Hit har det kommit tre nya familjer.
Kul att det är sådant tryck från omgivningen att ha
sina barn på Raketen. Tyvärr kan vi inte ta in alla
som vill in, pga. lokalerna, men en vacker dag
kanske vi får större utrymmen. Man vet aldrig.

Nyheter från Luftballongen
En tuff vår går mot sitt slut. Vi har saknat
personal hela våren, men tack vare våra
underbara vikarier har vi fått ihop vardagen.
Tyvärr så har vår verksamhet fått stå tillbaka
lite, men tack vare era fantastiskt kreativa barn
så har vi klarat av det ändå. Barnen har varit
motorn på fritids!

Övrigt
Grattis i förskott till vår 30-åring Zara-Marie som
fyller år 22 juni. Hon hinner gå på
mammaledighet innan dess, men vi glömmer
henne inte för det. Hipp, hipp hurra!



Ha en härlig sommar!

