INFO UKE 18:
Åpningstider:
Vi fortsetter med samme åpningstid som uke 17; 08.00 – 16.00. Vet at mange
barnehager reduserer til langt kortere åpningstid, noen er helt nede i seks timer
(09.00 – 15.00). Men dette greier vi. ☺ Åpningstiden er fortsatt lengre enn den
enkelte ansattes daglige arbeidstid, men med kun to kohorter, med to voksne på
hver, får vi dagen til å gå opp innenfor covid-19-forskriften.
Etter sterkt press fra Utdanningsforbundet, endret regjeringen forskriften og åpner
for kortere åpningstid i barnehagene av nødvendige smittevernhensyn også etter 27.
april.
Utdanningsforbundet slo i et brev til kunnskapsminister Guri Melby fast at vanlig
åpningstid i barnehagen ikke er forenlig med smitteveilederens pålegg om at
barnehagene blant annet skal etablere såkalte kohorter (faste små grupper av barn
og en ansatt som skal være sammen ute og inne).
Endring i Covid-19-forskriften: «Skole- og barnehageeier kan bare redusere
åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er
nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»
Kohorter:
Kohortene eller gruppene er de samme. De yngste har vært 3 - 4 barn denne uka, og
har hatt 2 – 3 voksne på gruppa, rom inne har vært Bjørnehiet. Ved fulltallig gruppe
på fem, tar vi også Musehullet i bruk. Antallet i gruppa med de eldste ungene har
vært fra 3 til 6, to voksne på denne gruppa, tilhold på hovedrommet. Blir denne
gruppa fulltallig, teller den 8. Da kan vi velge å dele i to eller la den være en gruppe
på 8. Signaler tyder på at vi kanskje ikke blir flere enn 7 barn på denne gruppa,
ihvertfall ikke med det første. De voksne bytter i uke 18 grupper.
Oppmøte – og hentetidspunkt, henterutiner og evt fridager:
Oppmøtetidspunkt: 08.00, 08.30 og 09.30. Hentetidspunkt kan være noe friere, men
gjerne hver hel eller halv time. I hentetida er stort sett en gruppe ute, så lettere for
oss å se når noen kommer. Gi oss oppmøtetidspunkt, gjerne også ca. hentetid. Hadde
vært supert om vi hadde tidspunktene for alle barna for hele uka innen søndag kveld.
Også for evt fridager. Gjøres enkelt ved å svare på denne mailen. Mye enklere for oss
å planlegge, f-eks turer, førskolegruppe og andre aktiviteter om vi vet hvor mange og
også hvem vi planlegger for.
Hentetider ser vi på som sirka tider, og med god rom for fleksibilitet. Når hentetid
nærmer seg, forbereder vi ungene, men gjør de ikke klare. Ønsker ikke at ungene skal
stå ved grinda og vente, vil ha det mest mulig som det var før koronaen kom. Tenker
at det går bra for dere å vente litt mens ungene gjør seg klare.

Garderobeplasser:
I dag, fredag har vi ommøblert noe i garderobene, dette også i henhold til smittevern.
De eldste barna, som har tilhold på hovedrommet, har alle fått garderobeplass ved
den lengste benken. Mens de yngste, som holder til på Bjørnehiet (kan også benytte
Musehullet om alle fem er tilstede), har fått plass på kortbenken. Det betyr at Isra,
Alma og Jostein er flyttet til langbenken, mens Ingrid Oline, Jens, Amund og Håkon nå
er ved kortbenken. Også i grovgarderoben er plassene ommøblert; de yngste barna
har fått plasser rett innenfor døra, så er det to ledige plasser, som gir litt luft imellom,
så følger de eldste barnas plasser lengst inne mot fingarderoben. Vi har også plassert
et søskenpar ved hver side av de ledige knaggene. For dere foreldre har dette ingen
betydning, er jo vi som holder orden på ungenes plasser nå, men kanskje kjekt for
ungene å vite før de kommer på mandag. Flyttingen ble gjort med ungene på
hovedrommet tilstede, så de vet det. Også ansatte-klær er skilt.
Matpakker:
Mange matpakker for dere å lage, og slik blir det også i uka her. Mot slutten av uka
tar vi stilling til om vi igjen innfører smøremat, noe veilederen sier er trygt, så lenge
maten blir tilberedt av en voksen. Kanskje smøremat til lunsj? Varmmat en dag i uka?
Grøt en dag til frokost? Har du/dere tanker om dette, del de gjerne med oss. Men
altså inntil videre, to matpakker hver dag. Noe å tenke på når det gjelder innhold i
matpakkene:
➢ Varier gjerne innholdet, kan bli litt ensidig å spise det samme til
frokost og lunsj hver dag hele uka igjennom.
➢ Gjerne litt grønnsaker og/eller frukt i alle matpakker. Har sett noen
lengselsfulle blikk etter frukt og grønt i andres matbokser, når man
ikke har selv. Vi kan jo ikke dele ...
➢ Matpakkene behøver ikke å være en fest, helt greit med brød med
variert pålegg og litt grønnsaker/frukt.
➢ Unngå kjeks, vafler og annet søtt. Gir kortvarig energi. Helt greit en
gang i blandt så klart, men helst ikke hver dag.
➢ Har også observert mye rosiner, og da hele esker i matboksene, hos
noen til både frokost og lunsj. Inntaket hos barn under tre år skal ikke
overstige 50 gram på en uke. En liten eske med rosiner er tett opp
under denne grensen. Ønsker du/dere å sende med rosiner, legg noen
i matboksen, ikke hele esken og ikke i alle matpakker. Ungene velger
så klart det søte først, og da blir mange av brødskivene liggende igjen.
➢ Ved smøremat i barnehagen tilbys alle barna samme mat. Dette kan vi
ikke oppnå ved matpakker, men kanskje vi kan ha en felles mal? Mest
brødskiver og grønt/frukt, og kosemat som vafler, kjeks og rosiner
sjeldnere. Grøt, samt rester fra gårsdagens middag, som pannekake og
pasta er også en grei variant. Saft på medbragt flaske ønsker vi ikke,
mener det er best for ungene at de til måltider i barnehagen tilbys
samme drikke, som er vann og melk.
Luer/pannebånd:
Noen kommer til barnehagen uten pannebånd eller lue. Er fortsatt kaldt ute, så dette
må de ha. Vi kan ikke låne bort, eller låne fra hverandre.

Straks mai, og normalt ville vi vært i gang med forberedelser til 17. mai, russeforberedelse for skolestarterne, planlegging av avslutningstur for de samme ungene.
Nasjonaldagen vil jo også i år bli tema i barnehagen, med lesing, sanger og
formingsaktiviteter, selv om feiringen av dagen vil bli helt annerledes. 17. mai er jo
ikke avlyst, men så klart en viktig del av den, - den felles feiringen.

o Hvordan gjør vi avslutningsmånedene for skolestarterne våre så gode som
mulig?
▪ Russ?
▪ Avslutningstur?
o Vi har begynt å drøfte dette innad i personalgruppa.
o Hva tenker dere foreldre til de tre skolestarterne våre? Del tanker med oss og
kom med forslag.
o Vil ikke at minnene fra den siste tiden i barnehagen skal dreie seg om korona.
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