Fødselsdager:
➢ Ingen fødselsdager.

Endringer i henhold til smittevernregler:
Åpningstid:
➢ Fra og med mandag 8. juni er det ordinær åpningstid i barnehagen, 07.30 –
16.30.
Levering og henting:
➢ Foreldre/foresatte kan fortsatt ikke komme og gå som de vil. Revidert
veileder påpeker at det skal unngås trengsel på vei inn og ut av
barnehagen, i garderober og på toalett, og at foresatte må holde en
meters avstand til ansatte og andre foresatte.
➢ Vi velger å løse dette ved at vi fortsatt henter ute ved grinda, men at
foresatte som ønsker å følge med inn, nå kan gjøre dette, men kun ved
klarsignal fra ansatte. Vi møter dere ute, og henter først inn barn som
leveres ved grinda. De som ønsker å følge inn, må vente ute, så får de bli
med inn, men ikke mer enn to foresatte med barn i gangen, og da et barn
fra ”gruppa yngste barn” og en fra ”gruppa eldste barn”. Dette for å oppnå
avstand i garderoben. Tida inn i barnehagen, som for dere nå kun er
garderoben, må være så kort som overhodet mulig. Lag korte avskjeder og
unngå å gjenoppta vinking fra ulike vinduer. Ungene har vist at de
utmerket klarer seg uten. Veilederen er utydelig på området
foreldre/foresatte i barnehagen, om dette skal tillates. Signaler fra flere
barnehager er at de fortsetter med levering og henting ute. Vi velger å
myke opp litt. Ved henting ønsker vi at dere fortsatt venter ved grinda,
evt kommer rundt hjørnet for å gjøre dere til kjenne. Ønsker dere å gå
inn, er mulighetene større ved henting, men også da kun etter klarsignal
fra ansatte, og viktig at dere er inne i kun kort periode.
➢ Leveringstidspunkt: 07.30, 08.00 og 08.30.
➢ Vi observerer stor aktivitet i gårdsplassen om morgenen, unger som løper
omkring, rundt både biler og campingvogn. Dette skaper farlige
situasjoner, det kan komme biler kjørende inn. En av oss har vært vitne til

en nestenulykke. Vi ber dere derfor om å holde ungene i ro, ikke la de
springe omkring. Når vi beveger oss utenfor grinda, og skal på tur, er
grinda et skille for aktivitet. Innenfor kan vi løpe, utenfor står vi i ro.
Bare praktiser det samme som vi gjør, helt enkelt. ☺
Likevel en klar oppfordring til dere som kjører inn, husk alltid at det kan
befinne seg barn i gårdsplassen, og tilpass farten etter det.
Garderobeplasser:
➢ Vi fortsetter med dagens plasser, de yngste barna på den korte benken,
og de eldste på den lengste benken. Dette av hensyn til barna, som har
funnet seg godt til rette med dette.
Gruppeinndeling:
➢ Vi er nå i henhold til revidert smitteveileder en kohort. Noe som betyr at
vi kan være sammen i en gruppe.
➢ Gruppeinndelinga har for oss fungert så bra, både for de eldste og de
yngste ungene, at vi velger å fortsette med baserom inn. De yngste på
Bjørnehiet og de eldste på hovedrom. Alle virker fornøyd med denne
ordningen. Så tar vi utetida sammen. Da får ungene både være sammen i
aldersgrupper, og aldersblandet.
➢ Turer fortsetter i delte grupper. De yngste ungene fortsetter med
turdag på onsdager, mens de eldste får sin turdag lagt til torsdager.
➢ Varmmat flyttes tilbake til tirsdager. Ungene kan fortsatt ikke delta på
noe matlaging, heller ikke smøring av egen mat. Litt polske retter på
menyen i sommer. ☺
➢ Matpakker til frokost. Fint om dere som alltid benytter polarbrød, kan
variere litt med ordinært brød, som gir noe mere tyggemotstand. Til
turdager, suppler også gjerne med frukt og grønt. Men husk: IKKE søtt
pålegg eller søt drikke på flaska.
Renhold:
➢ Ved gult nivå, som vi nå er inne i, er kravet til renhold det samme som ved
rødt nivå, altså styrket renhold. Veilederen går ikke videre inn på hva
dette innebærer når det gjelder leker. Annet renhold, som toalett,
vasker, dørhåndtak og andre berøringspunkt er minimum en gang om dagen.
Vi fortsetter med vask av leker en gang pr uke for de eldste ungene og to
for de yngste. Har bedt om innesko, i dag er det kun ett barn som har. Pga
krav om styrket renhold, og ukentlig vask av leker og utstyr blir puter og
binge ikke tatt fram. Først ved grønt nivå, og tilnærmet ordinær drift,
vurderes puter og binge tatt fram. Myndighetens signaler er gult nivå også
ved oppstart av nytt barnehageår i august.

Avslutningstur for førskolegruppa:
➢ Vi vil gjerne gi skolestarterne en tur, et minne for livet før de slutter hos
oss. De siste årene har turen gått med tog til Namsskogan familiepark.
Både med og uten overnatting. Når samfunnet igjen gradvis åpnes opp, ser
vi mulighet for en slik tur også i år. Det må så klart bli en dagstur. Før vi
planlegger videre, MÅ vi ha tilbakemeldinger fra foreldre til barn dette
gjelder. Turen er tenkt gjennomført en dag i uke 27. Ikke nevn for
ungene, men ta en foreldredrøfting uten barns ører i nærheten. Turen er
tenkt slik: tog fra Trondheim tidlig på morgenen. Ikke sjekket togtabellen
(ny operatør tar jo over fra mandag 8. juni, fra VY til SJ). Siste mil ti l
parken er med maxitaxi. Retur på samme måte sen ettermiddag, tilbake i
Trondheim rundt kl 22 på kvelden. I parken kan vi begrense oss til å se på
dyrene, og unngå å benytte lekeapparater. Maten for dagen kan være
medbragt. Ønsker dere dette? Gi tilbakemelding innen fredag 12. juni.
Planleggingsdag: Fredag 19. juni.
Sommerfest:
➢ Utgår mest sannsynlig? FHI har signalisert at de vil komme med en
veileder også på dette området.
Sommerstengt:
➢ Uke 29, 30 og 31 holder vi sommerstengt. Ble visst gitt feil info under
”spørrerunden” torsdag. Det er altså stengt de tre siste ukene av juli.
Fotografering:
➢ Har inntil nå sett ut som dette måtte utgå i år. Men nå ser vi muligheten
til også å få til dette. ☺ Tar kontakt med Svend i Multifoto rett over
helga.
Barnegruppa 2020/21:
➢ Info kommer i løpet av juni.
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