Velkommen til et nytt barnehageår. ☺ Håper dere alle har hatt, eller fortsatt
har en flott ferie!
Endringer i barnegruppa:
➢ Tre barn starter hos oss i august:
✓ Først ute er Amund, han har sin første dag torsdag 1. august. Han ble 1
år i april, og er Brages lillebror.
✓ Mandag 5. august begynner Alma. Alma har vært med oss enkelte dager
gjennom gymmen i vår. Alma blir 5 år i desember.
✓ Tirsdag 6. august kommer Sara. Sara ble 4 år i mars.
➢ Både Jens og Ingrid Oline går opp til helplass fra 1. august.
➢ Ser muligheten for at vi tar inn et barn til i løpet av august, gjerne et
barn over 3 år, og vi har søkere på ventelista, og også lov til å ta inn ut
over hovedopptaket (i motsetning til kommunale barnehager). ☺
➢ Ut av gruppa går så klart skolestarterne, Astrid, Magnus, Julia, Sarah og
Naya. I tillegg slutter også Molly og Robin.
➢ Barnegruppa vil fra august bestå av 6 barn under 3 år og 6 barn over. Med
denne fordelingen:
o 2 barn født i 2018 (en jente og en gutt)
o 4 barn født i 2017 (en jente og tre gutter)
o 3 barn født i 2015 (to jenter og en gutt)
o 3 barn født i 2014 (to jenter og en gutt)
Personalet:
Bemanningen hos oss er svært god. I henhold til bemanningsnormen, er kravet 3
voksne. Vår barnegruppe omregnet tilsvarer 18 ekvivalenter (storbarn). Vi
lommer til å være 4 – 5 hver dag, medregnet Karine som starter som
lærekandidat 1. august. Vi er godkjent som lærebedrift, og Karine skal arbeide
som lærekandidat i full stilling i 2 år. Mette, Grethe og undertegnede fortsetter
som før, Mette 4 dager i uka, Grethe hver dag og jeg 4 dager i barnegruppa og
en dag på kontor. I tillegg fortsetter Paulina, hvert fall inntil vi får svar på
søknaden. Paulina er, som de fleste av dere vet, utdannet barnehagelærer fra
Polen. For å få utdannelsen godkjent, slik at hun kan arbeide som pedagogisk
leder i barnehage i Norge, må hun ha et års praksis som assistent eller
barnehagelærer. Pedagognormen tilsier at vår barnegruppe skal ha to

barnehagelærere. Har derfor søkt Trondheim kommune, om dispensasjon fra
pedagognormen, om de tolker regelverket slik at hun må ha godkjent utdanning
for å kunne jobbe som barnehagelærer. Søknad sendt kommunen i sommer, blir
behandlet når saksbehandler er tilbake fra ferie. Forventer svar i løpet av
august. Julie fortsetter som vikar.
Nytt uteområde:
Arbeidet har gått helt etter planen, og uteområdet er ferdigstilt. Arbeidet er
utført av Park & Anlegg. På det meste var 12 personer i sving. Torsdag forrige
uke tok de med seg maskiner og verktøy, og forsvant. Etter det har vi jobbet på
spreng med å få alt klart til nytt barnehageår. Inkl tilbakeføring av egen hage og
gjenoppretting av gårdsplass. Gjenstår å få bord/benker på plass, må flere enn
oss to til å bære de. ☺
Fødselsdager:
✓ Onsdag 7. august blir Molly 4 år! ☺☺☺☺
✓ Torsdag 8. august blir Jostein 5 år! ☺☺☺☺☺
Tema/Aktiviteter/Turer:
✓ August bruker vi til å bli kjent med hverandre, ”gamle barn” med ”nye
barn”, og ”nye barn” med oss voksne.
✓ Kommer etterhvert til å legge inn turdager. Turene vil i hovedsak gå til
Løvåsen. Der finner vi kanskje bringebær. ☺ Matpakke og drikke som
vanlig. Husk: ikke søt-pålegg på maten p.g.a. faren for veps. Merk at også
prim og gomme er søte pålegg. Unngå også søt drikke på flaska av samme
grunn. Sitteunderlag er kjekt å ha i sekken.
Planleggingsdag: Fredag 16 august.
Betalingsplaner:
Dere som er nye i gruppa, har fått beatlingsplan tilsendt, sammen med masse
skjema som må fylles ut. ☺ Dere andre finner betalingsplan med registrerte
innbetalinger så langt i år, i barnas hyller
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