
 

 

YRSABLADET 

 Mars 2021 
PÅSKLOVET infaller i år vecka 13. Lapp att fylla i närvarotider eller ledighet sitter inne på 
respektive avdelning. Det går även bra att mejla in. Sista datum att fylla i 2/3, men kan ni fylla 
i tidigare är vi bara tacksamma. Skärtorsdagen 1/4 stänger Yrsa 15.00. Vänligen fyll i ev. 
närvaro eller ledighet. Vi sätter även upp lapp om vårens klämdag Valborg fredag 30/4 i 
samband med påsk-lappen (Yrsa stänger även då 15) Kristi himmelsfärd Fredag 14/5 har 
Yrsa stängt eftersom nationaldagen infaller på på en söndag. Sommarlovslappen mejlas ut 
och även den är vi tacksamma att få in så fort som möjligt men senast 30 mars. Detta för att 
kunna boka de vikarier som behövs under pedagogernas semestrar. 
 
 
Mars 
Styrelsemöte 17/3 Inkomna ärenden läggs i påse i hallen eller mejlas till styrelsen 
Sångsamling fredagen den 12/4 
Personalmöte onsdagen den 17/4 
Påsklov måndagen den 29/3 - skärtorsdagen den 1/4 
Skärtorsdagen stänger Yrsa 15.00 
 
Som ni redan vet har vi mobiler, en till varje avdelning. Vi kommer enbart att ha med dom på 
utflykter. Ring på ”vanliga” telefonen övrig tid då vi inte lyssnar av mobilerna förutom vid 
utflykt. 
Björken: 076-209 31 01 
Rönnen: 0707-69 78 01 
 
Som ni alla redan hört måste vi tyvärr ställa in föräldramötet p.g.a. de bestämmelser som råder. Vi 
skickar en information per mejl istället. Vi brukar ju visa lite från tema och sångsamling men det går 
ju tyvärr inte nu. Vill ni se lite exempel från sångsamling så gå in på fliken musik så hittar ni några 
sångsamlingar där att roa er med. Vi hoppas även att snart kunna mejla ut lite från vernissagen. 
 
 
Nu är utvecklingssamtalen i full gång. Respektive pedagog bokar in samtal under mars 
månad. 
Vi fortsätter vårt fantastiskt roliga tema med Trollen och deras sopmonstervänner. De 
kommer att råka ut för så mycket spännande äventyr. På den lilla temagruppen är det stort 
puss och kramkalas efter varje teater. Vi önskar ni kunde se barnens glädje och entusiasm. 

 
 

 


