Info 28.1.2019

Hej föräldrar!
Om ert barn har skidor hemma kan barnen gärna ta med till Milan så får ert barn skida på dagisgården .Vi har massor med snö nu på
dagisgården så alla är nöjda och glada och det finns mycket sysselsättning ute

Onsdagen 30.1 åker Kati på föreståndarmöte till Vårdö
Under vecka 5 kommer vår praktikant att göra sitt yrkesprov. Torsdagen 31.1 får vi besök av hennes handledare.
Under vecka 6 kommer vi att åka på besök till biblioteket. Vi meddelar er längre fram vilken dag det blir.
Torsdagen 7.2 åker Linda på ett seminarium och mässa till Alandica
Fredagen 8.1 åker Kati på ett seminarium och mässa till Alandica
Tisdagen 12.2 firar vi fastlagstisdagen med fastlagsbulle och vintersporter.
Torsdagen 14.2 uppmärksammar vi vändagen
Tisdagen 26.2 kommer Kumlinges förskolbarn på besök till Milan.
Torsdagen 28.2 besöker vi idrottshallen. Ta med rörelsevänliga kläder.

PÅMINNELSE OM ÄNDRINGAR I DAGVÅRDSAVGIFTERNA
Kommunfullmäktige har fastställt ny taxa för barnomsorgen i vilket bl.a. ingår förändringar gällande avgiftens belopp samt förändringar för
vilken tid avgiften uppbärs för.
Det skyddade beloppet på familjens bruttoinkomst har höjts. Maxtaxan för har justerats till 240€/mån för heldagsvård, 192 €/mån för
halvdagsvård över 25h men under 35h/vecka och 144€/mån för halvdagsvård om högst 25h/v .För de familjer som lämnat in
inkomstuppgifter hösten 2018 kommer socialkansliet att räkna om avgiften enligt den nya taxan. För de som inte lämnat in
inkomstuppgifter uppbärs maxavgift. På http://www.brando.ax/sv/invanare/barnomsorg finns en uppdaterad avgiftskalkylator där man
kan uppskatta sin avgift utgående från familjestorlek, antal barn på dagis samt bruttoinkomster. Den nya taxan hittar du också där.
Avgiftsbefrielse för frånvaro har utökats. Om barnet är frånvaroanmält över fyra kalenderveckor i sträck under skolans sommarlov beviljas
avdrag för avgiften för motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält över två kalenderveckor i sträck under skolans jullov beviljas
avdrag för avgiften för motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält en kalendervecka i sträck under skolans sportlov beviljas avdrag
för avgiften för motsvarande period. Närmare information kommer från dagis om i hur god tid frånvaron måste anmälas för att ge
avgiftsbefrielse.

Till Milan behöver vi få in information om frånvaro minst två veckor före för att beviljas avdrag i dagvårdsavgifterna. Vid
befrielse av dagvårdsavgift för skolans vinterlov behöver vi få information senast fredagen 1.2.2019.
Vecka 5

Vecka 6

Måndag 28.1 Korvsoppa

Måndag 4.2 Makaroner och köttsås

Tisdag 29.1 Stekt strömming och potatismos

Tisdag 5.2 Kycklingsoppa

Onsdag 30.1 Smått och Gott

Onsdag 6.2 Leverbiff och potatis

Torsdag 31.1 Köttsoppa
Fredag 1.2 Köttfärsbiff ,potatis och sås

Torsdag 7.2 Fisk och potatis
Fredag 8.2 Låda

