Mars och april 2015

Nu har vi hunnit med både sportlov och påsklov här på Regnbågen och
det betyder full rulle eftersom våra barn och ungdomar då är hos oss
hela dagarna. När vädret tillåtit har vi passat på att vara ute. Det har
blivit många åk på madrasserna och vi har även grillat korv och
pinnbröd och lagat mat på muurikkan vid vår grillplats här på gården.

Det är härligt att vänta på maten i vårsolen!

Nu när snön smälter spelar barnen basket och gungar på vår bakgård.

Inomhus har vi fortsatt med sånt pyssel som hör säsongen till, dels
många fina påskpynt, dels fjärilar och vårblommor. Nu vill vi ha vår så
snart som möjligt!

I början av mars hade vi öppet hus här på Regnbågen. Vi bjöd in den
personal som möter våra barn och ungdomar på skolan, fritids,
habiliteringen samt de som handlägger ansökningar om korttidsvistelse.
De fick komma hit för att träffa oss i personalen och få en bättre bild av
hur vi arbetar och hur det ser ut här på korttids. Samma kväll hade vi
även öppet för föräldrar och anhöriga. Det gav föräldrar och personal
möjlighet att träffas under avslappnade former. Dessutom fick
föräldrarna möjlighet att träffa varandra för att utbyta erfarenheter.
I och med att terminen närmar sig sitt slut så har Maria rundat av sin
Dansglädje, men hon startar igen till hösten. Vi kan också berätta att vi
som bäst håller på att planera för sommaren. Rekryteringen av vikarier
är i full gång och vi hoppas på att få tillbaka så många som möjligt av de
duktiga vikarier som jobbade hos oss på Regnbågen förra sommaren.
Oavsett om det är ny eller beprövad personal så inleder de alltid sina
vikariat med introduktionsdagar för att komma in i verksamheten på ett
så smidigt sätt som möjligt.
Nästa nyhetsbrev kommer i juni. Ha en fantastisk vår!
/Personalen på Regnbågen

