Fødselsdager:
➢ Sarah 5 år 23. mai. ☺☺☺☺☺
Tema:
➢ 17. mai
➢ Vår og snart sommer, endringer i naturen.
➢ Turdag stort sett hver fredag. Ny Rusken-aksjon fredag 4. mai. På første tur ble det en
full søppelsekk, med bl.a. en skuffe og en stolpute.
➢ Kokkegruppe, stort sett hver tirsdag.
➢ Vi avslutter vårt ”flagg-prosjekt” knyttet til cruise-skip-besøk i Trondheim 17. mai.
Turer:
➢ «Rusken – aksjon» fredag 4. mai.
➢ Besøk på hovedbrannstasjonen på Sluppen for skolestarterne mandag 7. mai. Dette
planlegges fra brannstasjonens side som en årlig aktivitet, så alle får denne turen
etterhvert. ☺ De det gjelder, tar med matpakke og drikke denne dagen. Avreise fra
barnehagen kl 09.00, tilbake rundt kl 14.00.
➢ Torsdag 31. mai er vi påmeldt Barnekunstfestival på DMMH (Dronning Mauds
Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning). Avventer tilbakemelding.
Russ og avslutningstur:
➢ Tradisjon tro er skolestarterne våre, Nicholas, Isak og Kasper russ 17. mai. Å være
russ innebærer russelue, russefrakk og russekort. Foreldres oppgave her er å ta med en
skjorte som kan brukes til russefrakk. En kortermet bomull herreskjorte i en liten
størrelse blir en super russeskjorte. Skjortene tegner ungene på i barnehagen. Russe luer og - kort står undertegnede for. Fint om dere tar med en skjorte så fort som mulig.
➢ Når det gjelder avslutningstur, er verken tid eller sted bestemt. Det gjøres i samråd
med aktuelle foreldre. For at alle tre guttene skal kunne bli med, må turen
gjennomføres før 14. juni. Turen finansieres med inntekter fra sommerfesten, en liten
egenandel mens hoveddelen av kostnadene dekkes av barnehagen. Sommerfesten bør,
med dette som bakteppe, arrangeres i løpet av første uka i juni. Oppfordrer
sommerfestkomiteen til å starte planleggingen. Barnehagens lokaler kan så klart
benyttes til planleggingsmøte. ☺
17. mai:
➢ Vi deltar så klart i 17. mai-toget på Heimdal, under egen fane. Oppfordrer alle til å
delta. Program sendes pr e-post så snart jeg mottar. Så trenger vi en fanebærer, hvem
har lyst på det ærefulle oppdraget? ☺
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“Inneklemte dager i mai”:
➢ Fredagene 11. og 18. mai er såkalte inneklemte dager. Vi vil svært gjerne ha beskjed
dersom noen av ”våre barn” tar fri en eller begge disse dagene.

Sommerferie 2018:
➢ Sommerstengt uke 28, 29 og 30. Ferier ut over det vil vi ha beskjed om så snart som
mulig. Viktig for oss med tanke på planlegging av aktiviteter og fotografering av
barnegruppa.
Foreldremøter:
➢ Tirsdag 29. mai avholdes 2 foreldremøter:
o Kl 18.30 informasjon om ny pedagog – og bemanningsnorm gjeldene fra
august i år. Hva innebærer dette for vår barnehage? Dette møtet er for alle.
Oppfordrer på det sterkeste om at alle kommer. Tilbakemelding på hvem som
kommer ønskes.
o I etterkant av dette møtet tar vi planleggingsmøte for avslutningstur for
skolestarterne. Dette møtet er så klart for disse barnas foreldre/foresatte. ☺
Dugnad:
➢ Rundvask og vask av alle leker. Ikke bestemt enda når det blir. Arrangeres av
samarbeidsutvalget.
Rapportering betaling kontingent 2017:
➢ Oppfordrer alle til å sjekke skattemeldingen sin, om innbetaling kontingent barnehage
er registrert, noe de fleste sikkert har gjort. ☺ Har fått tilbakemelding fra to om at
dette er ikke var registrert. Har sjekke med min regnskapsfører, og derfra er alt
rapportert skattemyndigheten.

Randi
29.04.2018
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