Hei.
Først en takk for svar angående ønsket åpningstid. De aller ﬂeste har svart, enten pr e-post eller muntlig.
Noen ønsker åpningstid fra 07.30, mens andre er tilfreds med dagens åpningstid. De aller ﬂeste ga uttrykk
for behov for åpen barnehage fram til kl 16.00. Siden det nå er tilstrekkelig at en av foreldrene har
samfunnskritisk yrke, kan ca halve barnegruppa vår ha rett på åpningstid fra kl 07.30. Ikke alle ønsker å
benytte seg av dette. Vi har likevel kommet fram til at det riktige for oss blir å åpne barnehagen kl 07.30, og
da gi alle denne muligheten.
Men så kom jo kunnskapsdepartementet og Guri Melby på banen med informasjon om endring i smitteverntiltakene i barnehager og skoler. Endringer som trer i kraft tirsdag etter pinse. Litt spesielt å få denne type
info gjennom media. Ingen barnehager og heller ikke kommunen hadde kjennskap til dette. Kan nevne at
Trondheim kommune så sent som onsdag denne uka gikk ut med informasjon om at dagens åpningstid,
som i de ﬂeste kommunale barnehager er 08.00 - 15.30 opprettholdes til til nytt barnehage-år 1. august.
Inntil videre vet vi ikke mer enn det som er kommet fram i media. Revidert veileder kommer på fredag. Det vi
så langt vet:
Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være en kohort.
Man skal fortsatt unngå trengsel og store samlinger.
Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre.
Det innføres et nytt system med rødt, gult og grønt lys. Dagens smittevern-tiltak tilsvarer rødt nivå,
men fra og med tirsdag 2. juni skal de etter planen nedjusteres til gult. Gult lys planlegges opprettholdt
også til høsten. Utdanningsforbundet støtter endringene, men har samtidig forståelse for at enda en
omstilling, nye planer for barn, elever, lærere og ledere i skole og barnehage er krevende.
Levering og henting vil, om ikke revidert veileder sier noe annet, fortsatt foregå ute ved porten. Ingen barn
kan gå inn alene. Er dere sent ute, ring oss på 72887817, så kommer en av oss ut og tar imot. ikke send
barnet inn alene.
Tirsdag kveld deltok vi på PBLs nettkurs "trygg mat i barnehagen". Ikke mye nytt, vi er nok godt skolert på
dette området. Men ﬁkk svar på det vi lurte mest på: kan barna igjen begynne å smøre maten sin selv. Svaret
var ikke det vi hadde håpet; "mat skal ikke serveres som koldtbord. Barna skal ikke serve seg selv fra felles
smørboks". Vi fortsetter derfor med matpakker til frokost, og lunsj der en voksen smører maten og serverer
barna. Ungene kan altså bruke samme leker, uten at de vaskes daglig, men altså ikke med egen kniv ta smør
fra samme boks. Kanskje veilederen kommer med revidering på dette området også...
Fredag denne uka sender vi med hjem alt av barnas klær, slik at dere får mulighet til å se over, supplere og
bytte ut.
Til fredagens bursdagsfeiringen blir det servert is.
Stor stas å få gule kule roser, og twist og brus! :-) Rosene lever i beste velgående, mens twist og brus ble
kosemat på tirsdagens personalmøte. En stor takk til dere alle fra alle oss i barnehagen. :-)
Mvh
Randi

