Milan info 5.1.2021

Här kommer årets första Milan info. Hoppas alla har haft en skön jul och nyår.
Vi startar upp förskolan 7.1. Då börjar även taxiskjutsarna gå som vanligt. Samma tider som förut.

OBS! VIKTIGT! VIKTIGT!
Fortsättningsvis gäller det att barn som visar förkylningssymptom ska stanna hemma tills två symptomfria dagar
passerat.
Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna hemma från daghemmet i minst 14 dygn från symtomens början,
men vid behov längre så att han eller hon varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till
daghemmet.
Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på vårdnadshavaren under
tillsyn av en vuxen. Personer med symtom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning.

Nytt för i år är att bildningsnämnden nu är ansvarigt organ för barnomsorgen. Vi tackar Niklas för den tid du jobbat
tillsammans med oss och välkomnar utbildningschefen Julia.
Nytt för i år är också att förskoleundervisningen är avgiftsfri 25 timmar/vecka under perioden september till maj.
För ett barn i förskola som har en dagvårdsplats på heltid( över 35h/ vecka)) blir avgiften 60% av en heltidsplats för den
resterande tiden.
För ett barn i förskola som har en dagvårdsplats på 80% av heltid ( mellan 25 och 35 timmar/vecka) blir avgiften 30% av
heltid.
För ett barn i förskola som har en halvdagsplats( högst 25 timmar/ vecka) utgår ingen avgift alls.

Vi kommer att ha KROPPEN som tema nu. Övriga teman som vi kommer att ha under vårterminen kommer vi att diskutera
oss fram till tillsammans med barnen. NI föräldrar får mycket gärna också skicka tips och ideér till oss på Milan.

13.1-9.2 kommer en elev från barnledarlinjen att vara här på Milan på praktik. Erica kommer att vara elevens
handledare.

Meny
Torsdag 7.1 Potatisgratäng och köttbullar + Baconlåda
Fredag

8.1 Soppa

Måndag 11.1 Potatismos och ungskorv

God fortsättning på det nya året!

